
ABD'nin Dow Jones endeksi dün kapanışta %3,1, S&P 500 % 3,2, Nasdaq ise %3,8 

geriledi. Tahvil piyasalarındaki oynaklığa karşı hassas olan ABD finans sektörü 

hisseleri ise %4,4 düştü. ABD Hazine tahvil getiri eğrisinin düzleşmesi, yani uzun ve 

kısa vadeli getiriler arasındaki farkın azalması, resesyon endişelerini gündeme geti-

rerek hisse senedine olan iştahı sarstı. Ayrıca hafta sonunda ticaret savaşında ateş-

kes ilan eden ABD ile Çin'in nihai bir anlaşmaya varamayacağına dair şüpheler yatı-

rımcı güvenini etkiledi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptı-

ğı paylaşımda, Çin ile gerçek bir ticaret anlaşmasına ulaşılamaması durumunda 

gümrük vergilerinin süreceğini belirterek "Benim tarife adamı olduğumu hatırla-

yın." ifadelerini kullandı. Öte yandan New York FED Başkanı John Williams'ın kade-

meli faiz artış patikasının korunması görüşünde ısrarcı olduğunu gözlemliyoruz. 

Williams ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna ve finansal şartların hala büyüme-

yi destekleyici olduğuna işaret ederek "Güçlü büyüme, iş gücü piyasası ve hedefe 

yakın enflasyon görünümünü ve bu görünümü çevreleyen çeşitli riskleri göz önüne 

aldığımda, kademeli faiz artırımlarının sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve ikili 

hedeflerimizi desteklemek için en iyi seçenek olduğunu öngörmeye devam ediyo-

rum." değerlendirmesini yaptı. Williams’ın bu görüşlerine rağmen ABD 10 yıllık tah-

vil getirisinde düşüş eğilimi sürdü. Söz konusu getiri Salı akşamı %2,90’ın altına ge-

rileyerek Eylül seviyelerine döndü, daha sonrasında ise bir miktar toparlandı ve     

%2,91'e yükseldi. FED'in resesyon riski sebebiyle faiz artırımında yavaşlayacağına 

yönelik piyasa algısı, gelişmekte olan ülke (GOÜ) piyasalarını baskı altında tutuyor. 

Asya borsaları, Wall Street'teki sert düşüşü izleyerek gerilerken, ABD'nin uzun va-

deli Hazine tahvil getirilerindeki keskin düşüş ve tekrar canlanan ticaret savaşı endi-

şeleri yatırımcıların risk iştahını azalttı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını 

izleyen MSCI endeksi dün %0,3 düştükten sonra bugün de %1,4 ekside bulunuyor. 

Lira hariç son günlerde dolara karşı ivme kazanan GOÜ para birimleri Endonezya 

rupisi öncülüğünde güne düşüşle başladı. Hindistan Merkez Bankası’nın faiz kararı 

gelişen ülke yatırımcısının ajandasındaki en önemli madde. Bankadan %6,50’lik re-

po faizini değiştirmesi beklenmiyor. Dolar/TL’de yükseliş Salı günü bir ara %3,5’i 

bulurken sabah saatlerinde kur %0,1 günlük düşüş ile 5,38’den işlem görüyor. 

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişi-

mini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Eylül'de gördüğü 

5-Ara Hindistan Merkez Bankası faiz kararı 
 Euro Bölgesi, Perakende satışlar, Ekim 
 ABD, ADP tarım dışı istihdam değişikliği, Kasım 

6-Ara Almanya, Fabrika siparişleri, Ekim 
 ABD, Fabrika siparişleri, Ekim 
7-Ara Hazine nakit gerçekleşmeleri, Kasım 
 Almanya, Sanayi üretimi, Ekim 

 Euro Bölgesi, GSYH büyümesi, 3Ç18 
 ABD, Tarım dışı istihdam, Kasım 
 ABD, İşsizlik oranı, Kasım 
 
 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.88            7.857%

22 Nisan 2020 5.125% 95.65            8.531%

18 Mayıs 2021 4.875% 89.75            9.671%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 93,880             -1.15% -0.89% -18.60%

BİST-30 117,175          -1.36% -1.20% -17.55%

XUSIN 111,021          -1.06% -4.77% -14.21%

XBANK 120,203          -2.16% 0.98% -29.86%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3783 2.61% -1.34% 41.95%

Euro/TL 6.1098 2.52% -1.62% 34.35%

Sepet Kur* 5.7441 2.62% -1.47% 37.90%

Euro/Dolar 1.1344 -0.07% -0.47% -5.44%

Dolar/JPY 112.77 -0.77% 0.42% 0.09%

DXY 96.9650 0.21% 0.67% 5.47%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1238.16 0.58% 0.96% -4.94%

Reuters/Jefferies CRB* 189.81 0.35% -4.20% -3.29%

Brent (Dolar/varil) 62.08 0.63% -13.93% -7.16%

Doğalgaz (TL/stdm3) 4.46 1.59% 0.00% 53.34%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.24% 20.09%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.86% 16.63%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.61% 8.20%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.92% 2.97%
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tarihi düşük seviyeden toparlanmaya Kasım ayında da devam etti. TCMB verilerine göre REK Eylül'deki 61,72'den Ekim'de 69,11'e yükseldikten 

sonra Kasım ayında da yükselişini sürdürdü ve 74,59 seviyesine yükseldi. 

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı hakkında yönetmelikte değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait konuya ilişkin yönetmelik değişikliğine göre, BES'e girişte 1.000 TL tutarındaki başlangıç devlet katkısı, "cayma 

hakkının kullanmaması halinde, cayma hakkının dolduğu ayı takip eden hesap dönemi" yerine başlangıç döneminin bitimini takip eden hesap dö-

neminde hesaplanacak. Yönetmelikte "başlangıç dönemi" çalışanın, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen 2 aylık 

süre olarak tanımlandı. Yönetmeliğin 4/A maddesine eklenen fıkraya göre, bütün sertifikalarını sonlandırmak suretiyle sistemden ayrılmış olan 

çalışanın yeniden sisteme dahil olması halinde, başlangıç devlet katkısı yeniden hesaplanmayacak. Yönetmeliğe göre, taahhüt edilen devlet katkısı 

tutarları, çalışanın taahhüt hesabında, taahhüt edilen tutarların hak kazanma oranlarına göre nakden ödenecek kısımları ise çalışanın nakit hesa-

bında takip edilecek. Sertifikanın sistemde bulunduğu sürenin; 3. yılı ile 6. yılı arasında, çalışanın devlet katkısı hesabındaki tutarın %85'i taahhüt 

olarak kayıt altına alınacak, %15'i nakit hesabına ödenecek. Bu oran 6. yıl ile 10. yıl arasında, %65 / %35, 10. yılından itibaren, %40 / %60 olarak 

uygulanacak. Sertifikanın emeklilik hakkının kullanılarak ya da vefat veya maluliyet nedeniyle sonlandırılması halinde ise çalışanın devlet katkısı 

hesabındaki tutarın tamamı nakit hesabına ödenecek. Yönetmelik kapsamında nakden ödenen devlet katkılarının; %30'u Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı 

menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde değerlendirilecek. Bir çalışan için ödenecek ek devlet katkısı hesaplamasına 

esas teşkil eden birikim toplamı, çalışanın emeklilik hakkını kullandığı ayda geçerli aylık brüt asgari ücret tutarı ile sistemde kaldığı ay sayısının çar-

pımını aşamayacak. 

Akbank sermayesini bedelli olarak %30 artırarak 4 milyar liradan 5,2 milyar liraya yükseltmeye karar verdi. Banka, KAP'a yaptığı açıklamaya 

göre yeni pay alma hakkı 1 lira nominal değerli pay için 2,5 lira üzerinden kullandıracağı için sermaye artırımından 3 milyar lira fon sağlamayı bek-

leniyor. Akbank elde edilen fon ile sermaye yeterlilik rasyosunu güçlendirecek, "global piyasa koşullarında oluşabilecek dalgalanma ve öngörüle-

meyen aktif bozulmalarına karşı" bankanın finansal gücünü artıracak ve büyüme stratejisine yönelik kapasite yaratarak "uzun vadeli sürdürülebilir 

karlılığının devamlılığını" sağlayacak. 

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Kasım ayına ilişkin pazar verilerini açıkladı. Kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı %42,29 

oranında daralarak 58.204 adet oldu. Pazar, yılın ilk 11 aylık döneminde %33,75 azalarak 543.231 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı Kasım ayın-

da otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %39,17 azaldı ve 46.204 adet oldu. Bu dönemde hafif ticari araç pazarı ise 2017 yılının Kasım 

ayına göre %51,81 azaldı ve 12.000 adet olarak gerçekleşti. 

Yıllık 16 milyar doları aşan yurtdışı satış hacmiyle ihracatta ilk üç sektör arasında yer alan, bu yıl ise otomotivden sonra ikinci sıraya yükselen 

kimyacılar, AB’ye kimyasal ürün ihraç eden firmalara getirilen ve madde başına 40 bin eurodan fazla ek maliyet getiren “REACH” kayıt zorunlu-

luğunun rekabet güçlerini azalttığını vurguluyor. Hükümetten REACH/KKDİK desteği bekleyen sektör, bu konuda teşvik verilmesi durumunda 7 

milyar dolara yaklaşan Avrupa’ya gerçekleştirilen kimya ihracatının çok kısa sürede ikiye katlanabileceğini savunuyor. Kimyacılar, bakanlıkların 

onayıyla temin edilebilecek belgelendirme teşviki ve birlik bünyesinde oluşturulacak “aracı ihracatçı” formülü ile maliyetlerinin minimuma indiril-

mesini talep ediyor.  

300 ovayı "tarımsal sit alanı" ile koruma hedefi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, parçalı tarım arazilerini birleştirmek için arazi toplu-

laştırma çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, "2003-2017 döneminde 5 milyon 700 bin hektar ve toplamda 6 milyon 150 bin hektar alanda top-

lulaştırma gerçekleştirdik" dedi. Pakdemirli, 5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 7 milyon hektar alanda 258 ovanın 

“tarımsal sit alanı” ilan edildiğini belirterek, "Koruma altına alınan ova sayısının 2023 yılına kadar 300'e çıkarılması için çalışmalarımız devam edi-

yor" ifadesini kullandı. 
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Ericsson, Türkiye'yi teknoloji üssü yapıyor. İsveç merkezli bilişim teknoloji şirketi Ericsson, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde global endüstriyi şekil-

lendirecek teknolojileri üretmek üzere hayata geçirdiği küresel araştırma laboratuvarlarının 11'incisini Türkiye'de kurdu. TÜBİTAK işbirliği ile haya-

ta geçen proje, Milli Teknoloji Hamlesi'ne destek olarak Türkiye'yi küresel teknoloji üssü haline getirmeyi hedefliyor. 

Agromey Grubu konkordato istedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre su ürünleri sektörünün ilk 5 ihracatçısından biri olan, balık yetiş-

tiriciliği ve yem üretimi yapan Agromey grubu 2 şirketiyle birlikte mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, Agro-

mey'e geçici süre verdi ve konkordato komiseri atadı. Agromey, 2017 yılında 70 milyon dolara yakın ihracat yaparak Türkiye'nin en çok ihracat 

yapan 227. şirketi olmuştu. Konkordato talep eden Agromey, aynı zamanda İSO 500 içerisinde yer alıyor. 

Türkiye, gıda sürdürülebilirliğinde 58'inci sırada. Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı'nın (BCFN) The Economist Intelligence Unit (EIU) işbirliğiyle 

hayata geçirdiği Gıda Sürdürülebilirlik Endeksi'ne göre, üç temel başlıkta, 38 gösterge ve 90 kriter üzerinden yapılan değerlendirme sonucu Fran-

sa, gıda sürdürülebilirliği alanında hayata geçirdiği uygulamalarla endeksin lideri olurken, Türkiye 58'inci sırada yer aldı. Endekste Hollanda 2., 

Kanada 3., Finlandiya 4., Japonya 5. olurken, Birleşik Arap Emirlikleri ise listenin sonunda yer aldı. 

Halı ihracatı 11 ayda 2,1 milyar dolara yaklaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Türkiye'nin halı 

ihracatının 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre %5,7'lik artışla 2 milyar 76 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Bu rakam, tüm zamanların Ocak

-Kasım dönemlerinin rekoru. Yıl sonu hedefimiz 2,3 milyar dolar" dedi. Türk halısında ihracatın %50'den fazlasının ABD ve AB ülkelerine yapıldığını 

belirten Kaplan, bu yılın 11 ayında 2017'nin aynı dönemine göre ABD'ye yapılan halı ihracatının %24'lük artışla 516 milyon dolara ulaştığını ifade 

etti. 

Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü verilerine göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’deki 11 limana toplam 247 kruvaziyer gemi geldi. Bu 

kruvaziyer gemilerin %58,7’si Kuşadası’na demirledi. Gemilerle gelen yolcu sayısı 39 bin 153, giden yolcu sayısı 45 bin 831 ve transit yolcu sayısı 

125 bin 102 olarak gerçekleşti. Limanlara göre incelendiğinde ise Kuşadası Limanı’nda gelen yolcu sayısı 10 bin 392, giden yolcu sayısı 17 bin 130 

ve transit yolcu sayısı 90 bin 896 olurken; Çeşme Limanı’nda gelen yolcu sayısı 25 bin 456, giden yolcu sayısı 25 bin 276, transit yolcu sayısı da 322 

olarak gerçekleşti. Port Akdeniz Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seneki kruvaziyer trafiğinin ge-

çen yılla hemen hemen paralel olduğunu söyledi. Kruvaziyer turizminde gelecek yıl büyüme beklediklerini fakat asıl atılımın 2020'de gerçekleşece-

ğini kaydeden Sert, "Kruvaziyer turizminde 2020'de ülke için gerçekten hızlı bir büyüme, bir atılımın gerçekleşeceği yıl olacak. Kruvaziyer turizmin-

de planlamalar genelde 2-3 yıl öncesinde yapılır. Onun için 2020'de büyük bir atılım beklentisi içerisindeyiz." diye konuştu. 

ABD’nin İran’dan petrol ithalatına geçici muafiyet tanıdığı ülkeler arasında yer alan Türkiye, Kasım ayında bu ülkeden alım yapmadı. Dünya 

gazetesinin haberine göre, Türkiye’nin en büyük petrol rafinerisi Tüpraş, Ekim ayında İran’dan günde yaklaşık 129 bin varil ham petrol aldıktan 

sonra, Kasım ayında İran’dan hiç petrol almadı. 

Türkiye’deki doğal gaz abone sayısı bir yılda %8,8 arttı. Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği’nin hazırladığı rapora göre; doğal gaz abone sayısı 

Eylül ayında yaklaşık 14,9 milyon oldu. Eylül ayında, doğal gaz tüketiminin geçen yılın aynı ayına göre %3 azalarak 3,3 milyar metreküp oldu. Aynı 

dönemde Rusya, Azerbaycan, İran, Cezayir ve Nijerya en çok doğal gaz ithal edilen ülkeler oldu. 

Exxon, Türkiye'nin de ortak olduğu petrol sahasındaki hisselerini satıyor. Dünya gazetesinin haberine göre Exxon, Türkiye'nin de ortak olduğu 

Azeri-Çırağ-Güneşli sahasındaki hisselerini satma kararı aldı. Sektör ve bankacılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre Exxon, Hazar Denizi kıyısındaki 

ACG sahasında sahip olduğu %6,8 hissesinin satışından 2 milyar dolara ulaşacak bir gelir bekliyor. Şirket, ABD'deki kaya gazı alanları ve Guyana'da-

ki petrol rezervlerine odaklanacak. Ancak Exxon Sözcüsü Julie King, "Piyasa söylentileri ve spekülasyonları hakkında açıklama yapmıyoruz" dedi. 
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Japonya, Sinop nükleer santralinden vazgeçmeyi değerlendiriyor. Japon Nikkei gazetesi haberine göre, Japonya, daha yüksek standartlarda 

güvenlik önlemleri mecburiyeti ve Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle maliyeti artan Sinop nükleer santral projesinden vazgeçmeyi değerlendi-

riyor. Japonya'nın liderliğinde kamu ve özel kurumların oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından üstlenilen projenin maliyetinin ilk tahminlerin iki 

katına çıkarak yaklaşık 5 trilyon yene (44 milyar dolar) yükseldiği bildirildi. Japon-Fransız konsorsiyumu Türkiye'nin ikinci nükleer santralini Sinop'a 

yapmak için anlaşmıştı. 

İthal kömürlü santrallerde yeni dönem başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Ankara Çayırhan’da yaptığı konuşmada, "İthal kömüre 

dayalı santraller de artık yerli kömürden belli oranda karıştırmak suretiyle kullanmaya başlamış olacaklar. Bu da tabii kaynakların Türkiye'de kal-

ması, ithalatın azalması açısından son derece büyük önem arz ediyor. Yapılacak ihale sonucunda işletmenin sahibi kim olur onu bugünden tayin 

etme imkânı yok ama bu bölgede hem bu işletme devam edecek hem de geçtiğimiz yıl ihalesini yaptığımız Çayırhan-2 projesi var, orada da yine 

özel bir müteşebbis yerli kömüre dayalı termik santral projesine süratle başlayacak.” ifadelerini kullandı.  
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MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

2018 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. 

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. 


