
ABD Başkanı Donald Trump, beklendiği üzere, 34 milyar dolar tutarında 800 adet 

Çin’den ithal ürüne ek %25’lik gümrük vergisi getiren teklifi onayladı. İki haftalık bir 

süre içerisinde ilave 16 milyar dolarlık ithal kalemlere de ek gümrük vergisi geleceğini 

anlıyoruz. Trump bu sürecin sonucunda ek vergi uygulamasının Çin’den yapılan tüm 

ürün ve hizmet ithalatının (yaklaşık 500 milyar dolar) kapsayabileceği vurgusuyla göz 

dağı vermiş oldu. Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde Başkan Trump’ın artan popüla-

ritesi de dikkate alındığında ABD yönetiminin bu uygulamalardan geri adım atması bek-

lenmiyor. Çin ise, daha evvel çokça ifade ettiği üzere, ABD’ye benzer şekilde karşılık ve-

receğini, dahası bu konuyu Dünya Ticaret Örgütü’ne götüreceğini açıkladı. 

ABD Merkez Bankası'nın (FED) 12-13 Haziran tarihlerinde yaptığı ve faizleri bu yıl ikin-

ci kez yükselttiği toplantının tutanakları dün akşam yayımlandı. FED yetkilileri, son 

para politikası toplantısında resesyon işaretleri olup olmadığını ele alırken, küresel tica-

ret gerilimlerinin güçlü görünen ekonomiye zarar verebileceğine ilişkin endişelerini açık 

bir şekilde dile getirdiler. Tutanaklara göre merkez bankası ABD ekonomisini kuvvetli 

olarak değerlendirmekte. Yani faiz artırım planı sürecek. Öte yandan ekonomiyi büyüme 

ekseninden çıkarabilecek unsurlar ile ilgili endişeler de mevcut: Bunların en başında ola-

sı ticaret savaşı görülüyor. Tutanaklarda, "FED politika yapıcılarının çoğu ticaret politika-

sına ilişkin belirsizlik ve risklerin arttığını ve bu belirsizlik ve risklerin sonunda olumsuz 

bir etki yaratabileceğinden endişelendiklerini belirttiler" denildi. Tutanaklarda geleceğe 

yönelik yatırım fikrinin zayıfladığı ve sermaye harcamalarının ABD’nin bazı bölgelerinde 

ötelendiği veya yavaşladığı belirtiliyor. FED'in ABD ekonomisi hakkında görüş aldığı bir-

çok kişi ve kurum, ABD ve diğer ülkelerin artırdığı gümrük vergileri nedeniyle yatırımlar 

üzerinde baskı oluştuğunu ve bundan endişe ettiklerini söylediler. Çok tartışılan konuda 

ise FED son dönemde kısa ve uzun vadeli faiz oranları arasındaki farkın daralmasının 

muhtemel bir resesyon işareti olup olmadığı üzerinde geniş çaplı bir tartışma yürüttüler. 

Tutanaklarda, "Birçok katılımcı getiri eğrisinin eğimini izlemeye devam etmenin önemli 

olacağını düşündü" ifadesi yer alırken politika yapıcılar toplantıda FED dahilindeki bir 

çalışma grubu tarafından hazırlanan potansiyel bir ekonomik resesyonun göstergesi 

hakkındaki sunumu dinlediler. Gösterge FED'in mevcut politika faizi ile birkaç çeyrek 

sonra faizlerin gelmesi beklenen seviye arasındaki farktan oluşuyor (ileriki döneme ait 

faizler vadeli işlemler piyasasından hesaplanıyor). Ancak tutanaklarda politika yapıcıların 

muhtemel resesyonun göstergesi olarak getiri eğrisini mi yoksa yetkililerin açıklamala-

rından alınan bilgiyi mi göz önüne aldıklarını belirtilmedi. Politika yapıcılar genellikle 

yakın zamandaki verilerin beklentileri doğrultusunda gelişen güçlü bir ekonomiyi göster-

diği üzerinde anlaştılar. 

6-Tem Hazine, Nakit gerçekleşmeleri, Haziran 
 Almanya, Sanayi üretimi, Mayıs 
 ABD, İşsizlik oranı ve Ort. saatlik kazançlar, Haziran 

9-Tem 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi 
 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesi 
 11 ay vadeli Hazine bonosu ihalesi 
 Almanya, Dış ticaret dengesi, Mayıs 

10-Tem 2 ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu Hazine tahvil ihaleleri 
 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvili ihalesi 
 Almanya, ZEW ekonomik güven endeksi, Temmuz 
11-Tem Hazine itfası: 17,74 milyar TL 
 TCMB, Ödemeler Dengesi, Mayıs 

 ABD, ÜFE, Haziran 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.50            7.354%

22 Nisan 2020 5.125% 95.35            7.888%

18 Mayıs 2021 4.875% 90.73            8.574%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 99,097             1.92% 2.52% -14.08%

BİST-30 121,725          2.06% 2.60% -14.35%

XUSIN 122,040          1.73% 1.54% -5.70%

XBANK 135,307          1.62% 1.39% -21.05%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.5885 -1.65% 2.44% 21.10%

Euro/TL 5.3752 -1.16% 1.38% 18.19%

Sepet Kur* 4.9902 -1.42% 1.91% 19.53%

Euro/Dolar 1.1689 0.30% -1.01% -2.56%

Dolar/JPY 110.61 0.14% 0.26% -1.83%

DXY 94.4690 -0.06% 1.15% 2.48%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1257.33 0.09% -3.04% -3.46%

Reuters/Jefferies CRB* 202.40 -0.63% -1.26% 2.12%

Brent (Dolar/varil) 77.39 -1.09% 0.09% 15.73%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.84 0.04% -1.37% -3.89%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.89% 19.81%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.51% 17.74%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.31% 7.30%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.85% 2.83%
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Günün en önemli verisi ABD’den gelecek olan Haziran ayı tarım dışı istihdam verisi olacak. Tarım dışı istihdam artışında piyasa beklentisi 198 

bin kişi ile yine çok kuvvetli. Saatlik ortalama kazançlar verisinde ise aylık artışın %0,3 olarak açıklanması bekleniyor. Bu büyüklükte bir veri geldiği 

takdirde yıllık ücret artış oranı tekrar %2,8'e yükselecektir. Piyasa bu yükselişi dolar için olumlu algılayacaktır. Türkiye’de ise Haziran ayına ilişkin 

Hazine nakit dengesi açıklanacak. 

22-29 Haziran haftasına ilişkin tüketici kredileri verileri açıklandı. TCMB verileri, konut 

kredilerinde ivmelenmeye, taşıt kredilerinde ise azalışa işaret ediyor. Konut kredilerin-

de faiz kampanyaları son günlerde son bulmuş ve kredi faizleri yükselmişti. Bu nedenle 

konut kredilerindeki ivmelenmenin önümüzdeki haftalarda daha normal seviyelere geri-

lemesi bekleniyor. Bununla birlikte kredilerin yakın dönemli eğilimlerine ilişkin yaptığımız 

hesaplama taşıt kredileri eğiliminin negatif bölgeye geçtiğini ortaya koyuyor. Otomotiv iç 

pazarı yılın ilk yarısında %11,9 oranında daralmıştı. 

22-29 Haziran haftasında Merkez Bankası'nın altın rezervleri 496 milyon dolar azalışla 

22,8 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde Merkez Bankası'nın döviz rezervleri ise 4,6 

milyar dolar azalış kaydederek 75,6 milyar dolara geriledi. Böylece toplam rezervler 5,1 milyar dolar azalışla 98,4 milyar dolara geriledi. 

Türk Eximbank 9 Temmuz’da ihracatçıları faiz riskine karşı korumak için değişken-sabit faiz swapı işlemine başlıyor. Eximbank Genel Müdürü 

Adnan Yıldırım, Euro faizlerinin tarihi düşük seviyelerde olduğunu ve bu seviyelerden uzun vadeli değişken faizli borçlarını sabit faize döndürmeyi 

düşünen ihracatçılar açısından konjonktürün uygun olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada swap işleminin rekabetçi fiyatlarla yapılacağı ve işlem-

den teminat haricinde hiçbir komisyon ve masrafın talep edilmeyeceği vurgulandı.    

Ekonomi Bakanlığı’nın “Ekonomi Blog”unda yer alan habere göre ABD’de AVM’lerin boş olma oranı 2018’in ikinci yarı başlangıcı itibariyle 2012 

yılından beri görülen en yüksek seviye olan %8,6’ya çıktı. Yapılan değerlendirmede, tüketici tercihlerinin online alışverişe doğru evrilmesinin 

AVM pazarının yapısını değiştirdiği ifade ediliyor. Blog’da Credit Suisse’in bir raporunda 2022 yılı itibariyle ABD’de yer alan AVM’lerin %25’inin 

kapanacağı yönündeki tahminine de yer veriliyor. 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv sektörünün Haziran ayı ihracatı %2 artışla 2,5 milyar dolar oldu. 

Haziran ayında toplam ihracatın beşte birini gerçekleştiren otomotiv sektörünün ilk 6 aylık ihracatı da geçen seneye kıyasla %14,5 artarak 16,4 

milyar dolara ulaştı. Geçen seneyi 28,5 milyar dolarlık ihracat rekoruyla kapatan otomotiv endüstrisi, 2018'de hedef olarak koyduğu 29 milyar 

dolarlık ihracat hedefini aşmayı amaçlıyor. Otomotiv yan sanayi ihracatı ise Haziran ayında geçen senenin aynı ayına göre %10,5 artarak 900 mil-

yon dolar oldu. 

Son 5 yılda Bodrum’a 200 milyon euronun üzerinde yatırım yapan Çağdaş Holding’in İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Turgutreis’te 75 milyon 

euro yatırımla açtıkları Swissotel Resort Bodrum Beach’den sonra, Bodrum’da 100 milyon euro yatırımla Swissotel Resort Bodrum Hill’i 2019 yılı 

içinde devreye alacaklarını açıkladı. Bodrum’un artık, markalı konut üreticileri, lüks otel zincirleri, özel okullar ve hastanelerin kıymetli adresi hali-

ne geldiğini belirten Çağlar, halihazırda Bodrum’da 7 milyar dolarlık yatırım söz konusu olduğunu söyledi. 

Ekonomi Bakanlığı tarafından yılın ilk 5 ayında 77 komple yeni otel yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletme-

ciler Birliği (AKTOB) raporunda belirtilen verilere göre, 2018 yılının Ocak-Mayıs döneminde turizmde toplam 138 proje için yatırım teşvik belgesi 

düzenlenmesine karar verildi. Sabit yatırım toplamı yaklaşık 2 milyar 26 milyon lirayı bulan söz konusu projeler tamamlandığında 5 bini aşkın kişi-

ye istihdam sağlanacağı öngörülüyor.  
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 29 Haziran ile biten haftada 18,4 milyar 

lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 406 milyar 416 milyon liraya indi. Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta da

(bankalararası dahil) geçen hafta 35,5 milyar liralık azalış (%1,72) yaşandı ve sektörün toplam mevduatı 2 trilyon 23 milyar 121 milyon liraya geri-

ledi. 

Türkiye’nin teknoloji sektörü şirketlerinin dahil olduğu `İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2017 - Bilişim 500` araştırmasının sonuçları, İstanbul’da 

düzenlenen törenle açıklandı. Bu yıl 19. kez düzenlenen geniş kapsamlı etkinlikte, iş dünyasının önemli isimleri ile kamu, regülasyon ve medya 

kurumlarının önemli temsilcileri bir araya geldi. M2S Genel Müdürü Özlem Unan, araştırma kapsamında bilgi veren şirketlerin %69`unun gelirleri-

ni bir önceki yıla göre artırdığını, sıralamaya giren şirketlerin toplam gelirinin ise 2016’ya kıyasla %20 büyüdüğünü ifade etti.  

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarında artışın gündemlerinde olduğunu belirterek, yeni belirlenecek 

olan kilogram başına azami ekmek fiyatının enflasyonun üzerinde olmayacağını ifade etti. Federasyon olarak Haziran ayına kadar ekmek fiyat-

larında bir değişiklik olmayacağını ifade ettiklerini hatırlatan Balcı, Kasım 2015'ten bu yana ekmek fiyatlarında bir değişiklik söz konusu olmadığını 

ancak geçen sürede akaryakıtta %28, maya fiyatında %25, SGK primlerinde %23 artış olduğunu ve fırıncı esnafının fiyat artışı yapmasının zorunlu 

olduğunu belirtti. 

Basında yer alan haberlere göre Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacı doğrultusunda açtığı 4 adet korvet alım ihalesini Türkiye kazandı. Mil-

li Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ihalenin Türkiye tarihinin en büyük ihracatı olduğunu ifade etti. Türkiye, Pakistan’ın açtığı ihaleye Askeri Fabri-

ka ve Tersane İşletmesi (ASFAT) ana yükleniciliğinde dahil olurken 1 milyar euro bedelle kazanılan proje kapsamında Havelsan ve Aselsan iş ortak-

lığı kurdu. Aselsan’ın projenin donanım tarafında yer alacağı ve silah sensör tedariği gibi işleri yürüteceği belirtiliyor. Havelsan’ın da komuta kont-

rol, savaş yönetim sistemi ve bütün silah sensörlerinin entegrasyonu kısmında yer alacağı ifade ediliyor. 

Aselsan (ASELS) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ile toplam bedeli 254,7 milyon dolar tutarında iki sözleşme imzaladı. Söz konusu 

sözleşmeler kapsamında teslimatların 2018-2022 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanıyor. 

Aksa Enerji 3,4 milyar liralık ciro hedefliyor. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Cüneyt Uygun yaptığı açıklamada, oluşan jeopolitik 

riskler, artan yakıt fiyatları, FED’in faiz artışları gibi unsurlara rağmen 2017 yılını 3 milyar liranın üzerinde bir ciro ile kapattıklarını hatırlattı. 2017 

yılı içerisinde 17,9 milyar kilovat-saat elektrik satışı gerçekleştirdiklerini belirten Uygun 2018 yılında 3,4 milyar liralık ciro ve 840 milyon lira FAVÖK 

hedeflediklerini ifade etti. Aksa Enerji’nin yurt dışındaki yatırımlarına, yeni pazarlarla da devam edeceğini ifade Uygun, “Çeşitli ülkelerle görüşme-

lerimiz devam ediyor. Acil enerji ihtiyacı olan ülkelere hızlı çözümler getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 29 Haziran 2018 tarih ve 17758 sayılı yazı ile sermaye hareketleri genelgesinde yaptığı değişiklik-

le, 21 Haziran 2018’den önce çağrı mektubu alan lisanssız güneş enerji santrallerinin (GES) finansmanı için de döviz kredisi kullanabilmesinin 

önünü açtı. Bu değişiklik ile 2 Mayıs 2018’de döviz kullanımı yasağının istisnaları arasında sadece “üretim lisansı sahibi” enerji üretim santralleri 

varken, 21 Haziran 2018’den önce çağrı mektubu almış olan lisanssız GES’lerin finansmanı için de döviz kredisi kullanılması imkânı sağlandı. 

Elektrik dağıtım şirketlerinin satın alma-satma ve ihale prosedürlerinin hazırlanması ve uygulanması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, elektrik dağıtım şirketlerinin 2011-2015 uy-

gulama dönemi yatırım yükümlülüklerinin tamamlanmasına yönelik yapılan çerçeve anlaşmalar, en geç 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle sonlandırıla-

cak. 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Azeri doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) için 

500 milyon euroluk krediyi onayladı. Banka, TAP projesinin Avrupa Birliği ve Enerji Topluluğu'nun öncelikleri arasından olduğunu belirtti. 878 

kilometre uzunluğundaki boru hattı Türkiye-Yunanistan sınırında başlayacak, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi'ni geçtikten sonra İtalya'nın güneyin-

de sona erecek. TAP’ın ortakları arasında BP (%20), SOCAR (%20), Snam (%20), Fluxys (%19), Enagás (%16) ve Axpo (%5) bulunuyor. 
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Alman otomobil devi BMW elektrikli araçlarında Çin’in en büyük batarya üreticisi CATL'nin bataryalarını kullanacak. BMW, elektrikli araç üreti-

minin geleceğini güvence altına almak için Çin'in en büyük batarya üreticisi CATL ile 1,16 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamın-

da CATL Avrupa'da üretim tesisi kuracak. 17,5 gigavat-saat üretim kapasitesine sahip olan CATL, geçtiğimiz aylarda yeni bir fabrika kurmak için 2 

milyar dolarlık halka arz gerçekleştirdi. Şirketin gelecek planları arasında 2020 yılına kadar bu kapasiteyi 24 gigavat-saate yükseltmek yer alıyor. 

CATL ile birlikte çalışan üreticiler arasında Volkswagen, Daimler, Honda, Byton ve NEVS gibi isimler bulunuyor. 
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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.  

 


