
Finansal piyasalar, ABD'de beklentilerin altında gelen ISM imalat endeksi verisi-

nin küresel yavaşlamaya ilişkin endişeleri artırması ve yatırımcıları, FED'in politi-

kasını değiştirerek bu yılın sonundan önce faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı-

na dair öngörülere sevk etmesiyle, temkinli seyir izliyor. ABD'de ISM imalat en-

deksi Aralık ayında 54,1 değerini alarak 57,9'luk beklentinin altında kaldı. İç piyasa-

daki siparişler ve üretim alt endeksleri sert bir şekilde gerilerken kuvvetli dolar kar-

şısında ihracat siparişlerinin az da olsa yükselmiş olması çelişkili bir durum yaratı-

yor. Ancak manşetteki gerileme neticesinde ABD endeksleri %3'e yakın satıcılı ka-

pandı. ABD'li teknoloji devi Apple'daki satışlar öne çıktı. Bu arada Beyaz Saray’ın 

ekonomi danışmanları konseyine başkanlık eden Kevin Hassett CNN’e verdiği söyle-

şide Apple’ın ticaret savaşlarından olumsuz etkilenen tek şirket olmadığını, Çin’le 

bir anlaşmaya varılmadığı sürece birçok firmanın beklentilerini düşüreceğini be-

lirtti. Öte yandan Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu son ara seçimlerde ele geçiren 

Demokratlar, Perşembe günkü oylamada, hükümetin kısmi kapanmasını sonlandı-

racak tasarıyı onayladı, ancak Kongre yine de Başkan Donald Trump'ın Meksika sı-

nırına duvar inşası için talep ettiği fon konusundaki kilitlenmeyi çözmeye yakın de-

ğil. Bugün ise küresel piyasalar tarım dışı istihdam rakamlarına odaklanacak. Çin 

Ticaret Bakanlığı, Çin ve ABD'nin 7-8 Ocak tarihlerinde Pekin’de bakan yardımcıları 

düzeyinde ticaret görüşmeleri yapacaklarını açıkladı. Bakanlık internet sitesinde 

yaptığı açıklamada, ABD Ticaret Temsilcisi Yardımcısı Jeffrey Gerrish'in öncülüğün-

deki bir çalışma ekibinin Çinli mevkidaşlarıyla "olumlu ve yapıcı görüşmeler" yap-

mak için Çin'e geleceğini söyledi. Haberin ardından Çin'de büyük hisseler endeksi %

0,4 yükseldi. Asya borsasındaki ilk işlemlerde gerileyen ABD borsası vadeli işlemleri 

ilk baştaki kayıplarını geri aldı. S&P 500 endeksinin vadeli işlemleri %0,1, Nasdaq 

endeksinin vadeli işlemleri %0,2 yükseldi. Japonya hisseleri tatil döneminin ardın-

dan yılın ilk işlem gününde geriledi. Nikkei endeksi büyüme endişeleri ve yendeki 

sert yükselişin etkisiyle %3,6 düştü.  

Aralık ayında enflasyon %0,40 geriledi ve 2018 senesini yıllık bazda %20,3 seviye-

sinde tamamladı. Yurt içi üretici fiyatları ise Aralık’ta bir önceki aya göre %2,22 

düşerken yıllık bazda artış oranı %33,6’ya geriledi. Enflasyonla Topyekün Mücadele 

Programı kapsamında otomotiv, beyaz eşya ve mobilyaya yapılan vergi indirimleri 

maliyet yönlü enflasyonist baskıyı sınırlamaya bu ay da devam etti. Ancak Kasım 

ayındaki ilk ve kuvvetli dezenflasyonist etkinin ardından Aralık ayındaki fiyat düşüş-

4-Oca TCMB, Reel efektif döviz kuru, Aralık 
 TCMB, Fiyat gelişmeleri raporu, Aralık 
 Euro Bölgesi, TÜFE, Aralık 

 ABD, Tarım dışı istihdam, Aralık 
 ABD, İşsizlik oranı, Aralık 
7-Oca Almanya, Fabrika siparişleri, Kasım 
 Euro Bölgesi, Perakende satışlar, Kasım 

 ABD, Fabrika siparişleri, Kasım 
8-Oca Hazine nakit gerçekleşmeleri, Aralık 
 Almanya, Sanayi üretimi, Kasım 
9-Oca ABD, Fed toplantı tutanakları (19 Aralık) 
10-Oca Euro Bölgesi, ECB toplantı tutanakları (13 Aralık)  

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.52            7.276%

22 Nisan 2020 5.125% 96.50            8.021%

18 Mayıs 2021 4.875% 91.63            8.875%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 87,399             -1.65% -6.99% -24.22%

BİST-30 109,485          -1.48% -6.58% -22.96%

XUSIN 101,729          -0.85% -9.60% -21.39%

XBANK 110,357          -2.51% -5.65% -35.61%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.4654 1.37% 1.25% 44.24%

Euro/TL 6.2160 1.52% 1.37% 36.68%

Sepet Kur* 5.8407 1.49% 1.20% 40.03%

Euro/Dolar 1.1392 0.44% -0.02% -5.04%

Dolar/JPY 107.65 -1.12% -3.82% -4.46%

DXY 96.3050 0.03% -0.52% 4.57%

* %50 Dolar/TL + %50 Euro/TL

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1293.61 0.69% 4.54% -0.68%

Reuters/Jefferies CRB* 176.59 0.69% -6.65% -9.72%

Brent (Dolar/varil) 55.95 0.14% -8.98% -16.21%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.95 -1.05% -3.18% -1.32%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.86% 19.87%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.67% 16.69%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.08% 7.05%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.58% 2.63%
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lerinin büyüklüğü ve manşet üzerindeki etkisi görece sınırlıydı. Dolayısıyla 2019 yılının ilk çeyreğine uzatılan teşvikler enflasyonu geçici bir süre için 

baskılayacak olsa da genel fiyat seviyesini daha fazla aşağı yönde çekebilme kabiliyetini muhtemelen yitirecektir. Öyle ki, Aralık ayında “temel 

mallar” fiyat endeksi aylık bazda %1,1 gerilemiş olmasına rağmen bu endeks mevsim etkilerinden arındırıldığında aylık değişim %0,6 ile artış yö-

nünde sinyal vermektedir. 2019 yılına dair enflasyon beklentimizi %17,5’te koruyoruz. Ocak ayında elektrik ve doğalgazda yapılan %10’luk indiri-

min ve bunlara eşlik etmesi muhtemel su fiyatları indiriminin enflasyonu 60 baz puan kadar düşüreceğini ölçümlüyoruz. Kamuya ait köprü ve oto-

yollara zam yapılmaması, ÖTV indirimlerinin devamı da manşet enflasyonu baskılayacaktır. Ancak enflasyonu yıl içerisinde tetiklemeye aday geliş-

mede, asgari ücrete yapılan zammın manşet enflasyonun 5,75 yüzde puan üzerinde kalmış olmasıyla talep yönlü bir baskı oluşabilir. Enflasyonun 

Nisan ayında %21’in üzerine çıkarak yıl içindeki tepe noktasını görmesini, sonrasında ise Ekim ayına kadar düşüş kaydetmesini bekliyoruz. Bu görü-

nüm altında, TSKB olarak, TCMB’nin yılın ilk faiz indirimi için Temmuz ayı toplantısının uygun olduğu kanaatindeyiz. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17-26 Aralık 2018 tarihleri arasında talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilen euro ve dolar cinsinden devlet tahvi-

li ihraçlarına yatırımcılardan gelen talep üzerine devam edilmesine karar verildiğini duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, senetlerin 

ihraç edilmesi için 7 Ocak – 1 Şubat 2019 tarihleri arasında dört hafta boyunca birer haftalık etaplar halinde talep toplanacak. Senetler Pazartesi – 

Cuma günleri arasında talepte bulunan yatırımcıların hesaplarına bir sonraki hafta Salı günü valörlü olarak aktarılacak. 

Sermaye Piyasası Kurulu Fibabanka'nın 2,35 milyar lira nominal tavanlı tahvil/finansman bonosu ihracını da onayladı. SPK'nın haftalık bülte-

ninde yer alan açıklamaya göre, ihraç tahsisli veya nitelikli yatırımcılara yönelik olacak. SPK, Tüpraş'ın da 1 milyar lira nominal tavanlı tahvil/

finansman bonosu ihracını onayladı. Bu ihraç nitelikli yatırımcılara yönelik olacak. Haftalık Bültendeki bir diğer maddede ise Sermaye Piyasası Ku-

rulu Boyner Perakende'deki payları %53,95'e yükselen Mayhoola For Investment LLC'nin zorunlu çağrı başvurusunun, pay alım teklif fiyatının 1 TL 

nominal değerli pay için 4,03 TL'den aşağı olmaması kaydıyla olumlu karşılanmasına karar verdi. Boyner Perakende'nin Katarlı ortağı Mayhoola, 

Kasım ayında %11,27 hisseyi daha 117 milyon liraya alarak şirketteki payını %42,68'den %53,95'e çıkarmıştı. 

Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya gelecek. CHP 

Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara'da 

"2018 Yılı İhracat Değerlendirme Toplantısı"na katılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 

Ankara Sanayi Odası'nda "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısına katılacak. Veri akışında ise Ticaret Bakanlığı saat 

11.00'de Aralık ayına ilişkin öncü dış ticaret verisini açıklayacak. TCMB ise saat 14.30'da Aralık ayı reel efektif kur endeksini açıklayacak. 

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı firmaların finansman ihtiyacını karşılamak için iş birliği protokolü 

imzaladı. Protokole göre TEB, ihracatçı firmalara Euro bazında %4 ve dolar bazında %7 faizle kredi kullandıracak. Eximbank ’ın reeskont kredile-

rinden faydalanmak isteyen firmalara verilen kısa vadeli teminat mektupları komisyon oranıysa %1 ile yine piyasa oranının altında kalacak. İşbirliği 

kapsamında TEB 300 milyon Dolar, TEB Faktoring ise 50 milyon Dolarlık kaynak ayırdı. 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Aralık 2018 Sektör Raporu’nu yayınladı. Raporda iç pazardaki daralmaya karşın ihraca-

tın ivme kazandığı, bununla birlikte inşaat faaliyetlerini sınırlayan finansman sıkıntılarının sürdüğü belirtiliyor. Satışlardaki gerileme ve inşaat mali-

yetlerindeki artışların nakit akışında sıkıntı yarattığı belirtilen raporda, mevcut borçların geri ödenmesinde döviz kurları ve faizlerdeki artışın olum-

suz etkilerinin olduğu vurgulanıyor. Raporda Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraçlarına ilişkin mevcut uygulamanın bankaları rahatlattığı 

belirtilirken, esas ihtiyacın inşaat firmalarına taze finansman girişi sağlanması olduğu ifade ediliyor. Bu çerçevede inşaat firmalarının konut satışla-

rından elde ettikleri kıymetli evraka dayalı olarak çıkartabilecekleri varlığa dayalı menkul kıymetler uygulamasının daha yararlı olacağı belirtiliyor.  
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Gıda ürünlerinde "trafik ışığı" modeline geçiliyor. Hazırlanan yönetmelik taslağına göre, sıvı ya da katı olarak satışa sunulan ambalajlı gıdalar-

da, üründe yer alan yağ, doymuş yağ, şeker ve tuza ilişkin referans alım oranları etikette belirtilecek. Işıklandırma modeli yağ, doymuş yağ, şeker 

ve tuzda alınması gereken referans alım değerlerine ilişkin olarak, "trafik ışığı" modeliyle renkli etiketleme yapılacak. Gıda ambalajlarında, sarı, 

yeşil ve kırmızı renkli uyarılar yer alacak. Renklendirme uygulamasının her bir besin ögesi için ayrı ayrı gerçekleştirileceği ifade ediliyor. Buna göre 

örneğin, yağ, doymuş yağ, şeker ve tuz içeren bir gıda ürününün ambalajında, yağ ve tuz için "kırmızı", şeker için "sarı" uyarı yer alabilecek. 

Teknik Grup Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, bünyesinde kurulan TİM A.Ş. ile yurt dışına açılıyor. Şirket, Ukrayna'da fabrika kuruyor, polimer lev-

ha üretimine başlıyor. Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, Almanya'da faaliyet gösteren Planert firması ile ortak olunarak kurulan TİM A.Ş. 

şirketi, Ukrayna'da 10 milyon euroluk fabrika kurmaya hazırlanıyor. Bursa merkezli hizmet verecek tesiste polimer levha üretimi gerçekleştirile-

cek. İlk etapta aylık 14 bin 400 ton levha üretim kapasitesiyle çalışacak tesisin, Ukrayna pazarının yanı sıra civar ülkelere ihracatı da hedefleniyor. 

Tesisin, önümüzdeki 5 yıllık süreçte kapasitesinin iki katına çıkması planlanıyor. 

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Artge Otelcilik Ticaret Limited Şirketi ve Artge Cms Enerji İnşaat Limited Şirketi için konkordato ta-

lep edildi. İki şirket adına açılan davada, konkordato kararının verilmesi halinde faaliyetlerin yeniden etkin bir biçimde sürdürülebileceği kay-

dedildi. Yapılan başvuru sonrası mahkeme, şirketler için 3 aylık geçici mühlet verdi. 

Coca Cola'dan 4,9 milyar dolarlık kahve yatırımı. Coca Cola, dünyaca ünlü Costa Coffe markasını şirketin bünyesine dahil etmek için yürütülen 

çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Coca Cola Company, dünyaca ünlü kahve markası Costa Coffe'yi, Whitbread PLC şirketinden satın alma iş-

lemlerinin tamamlandığını duyurdu. Şirketin bu yatırım için 4,9 milyar dolar ayırdığı ve Avrupa Birliği ile Çin'de konuya ilişkin onay alındığı kayde-

dildi. Coca Cola'nın her geçen gün giderek büyüyen kahve sektörüne yaptığı yatırımla 30'dan fazla ülkede faaliyet göstereceği belirtildi. 

Atık metallerden üretilen inşaat demiri Mali'ye ihraç edilecek. Atık metalleri işleyerek ekonomiye kazandıran Sabancı Geri Dönüşüm, Mali'ye 

demir-çelik ürünleri ihracatı gerçekleştirecek. Anlaşmayla ilgili bilgi veren Sabancı Geri Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Veli Sabancı, “Malili 

inşaat firması ile sektörün taleplerine yönelik ihracat anlaşması gerçekleştirdik. Demir-çelik ürünlerinde üretici, diğer malzemelerin de tedarikçisi 

olarak Mali pazarına gireceğiz. Mali'de en yakın zamanda ofis açmayı planlıyoruz. Malili inşaat firması ile iş anlaşması imzaladık. Önümüzdeki ay-

larda ilk ihracatımızı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi. 

Türkiye'nin en kapsamlı çevre, ekonomik ve sağlık uygulamalarından biri olan "sıfır atık" programında 2019 kritik yıllardan biri olacak. Görüşe 

açılan yönetmelik taslağına göre her türlü atık kaynağında ayrıştırılarak geri kazanılması mümkün olan bütün atıklar kazanılacak. Programa göre 

bu yıl içinde alışveriş merkezleri, OSB'ler, oteller, bazı eğitim kurumları ve kamu kurumları için zorunluluk başlıyor. Belediyeler de yine altyapılarını 

geri dönüşüm ve kazanım süreçlerine uyumlulaştırmak zorunda olacak. Sıfır atığın Türkiye genelinde uygulanması halinde yaklaşık 20 milyar TL'lik 

bir ekonomik hacim oluşması bekleniyor. Sıfır atık uygulamasında taslak yönetmelikte halen belirsiz olan unsur ise sokak toplayıcıları oldu. Halen 

toplanan ve geri kazanılan değerli atıkların hemen hepsi, herhangi bir organize yapısı olmayan, bireysel sokak toplayıcıları aracılığıyla yapılıyor. Bu 

yıl içinde takvimi içeren yönetmelik yayınlanıp zorunluluk başlarsa, belediyeler, okul, otel vb. kuruluşlar uyum sağlamak amacıyla yatırım yapacak. 

Türkiye Petrolleri AO'ya (TPAO) toplam altı ili kapsayan 13 ayrı petrol arama ruhsatı verildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Ma-

den ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ilanlarına göre; TPAO'ya Siirt, Şırnak, Konya, Niğde, Hakkari ve Van illerinde çeşitli bölgeleri kapsayan 13 ayrı 

petrol arama ruhsatı verildi. Ruhsatlar beş yıl süreyle geçerli olacak. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TPAO'nun Batman ile ilgili bir petrol 

arama ruhsat başvurusunu ise reddetti. 

Elektrik, gaz üretim ve dağıtım maliyetlerinde artış. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Aralık ayı verilerine göre, yurt içi üretici fiyat en-

deksi (Yİ-ÜFE) elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe bir önceki yılın Aralık ayına göre %75 artarken, bir önceki aya göre %8,47 azaldı. Ana 

sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Aralık ayında aylık en fazla düşüş %8,91 ile enerji sektöründe gerçekleşti. Enerjide bir önceki yılın aynı 

ayına göre ise fiyatlar %57,13 arttı. 
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İngiltere enerjide tavan fiyatı uygulamasına başladı. Elektrik fiyat üst sınırı kilovatsaat başına 17 pens, doğal gazda ise kilovatsaat başına 4 

pens olarak belirlendi. Birleşik Krallık Enerji Düzenleme Kurumu Ofgem, limitin tüm müşteriler için adil ve etkili olduğundan emin olmak için yılda 

iki kez gözden geçirileceğini ve ayarlanacağını açıkladı. 

Norveç taşıt emisyonlarını sınırlamada liderliğini pekiştiriyor. Norveç'in Karayolu Trafiği Danışma Kurulu (OFV) tarafından yayınlanan verilere 

göre, geçen yıl ülkede satılan yeni araçların yaklaşık üçte birini elektrikli otomobiller oluşturdu. Elektrikli otomobil satışlarında bir önceki yıla göre 

%11'lik bir artış kaydedildi. 
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Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için 

hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel 

görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka 

nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle 

ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya  ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul 

kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere 

önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. 

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki 

herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans 

her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. 

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin 

alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de 

bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul 

kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de 

verebilirler. 

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi 

olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.  

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar 

tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu 

tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım 

kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 


