
Merkez Bankası para politikasının enflasyonu %5 hedefine kademeli yaklaştıra-

cak şekilde oluşturulacağını açıklarken, dolar/TL'de Çarşamba günü başlayan ve 

dün sabah hızlanan yükseliş eğilimi TCMB'nin "enflasyona odaklı para politikası" 

söylemleriyle yerini düşüşe bıraktı. TL'nin dolar karşısında %2'lere ulaşan değer 

kaybı yaşadıktan sonra toparlandı ve gün sonunda %1,5 değer kazancı yaşayarak 

gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştı. TL'deki değer kazancını, 

TCMB ve ardından da Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) açıklamaları 

destekledi. Açıklamada para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği 

ve yeni ekonomi programı eylemlerinin bu çerçevede gerçekleştirileceği vurgulan-

dı. Piyasalarda Kasım ayı enflasyon verileri ardından 13 Aralık'taki Para Politikası 

Kurulu (PPK) toplantısı dahil "erken faiz indirimi" beklentisi fiyatlanmaya başlanmış 

ve bu fiyatlama küresel satış baskısıyla birleşerek birkaç işlem gününde TL'de ciddi 

bir değer kaybı yaratmıştı. TCMB'nin 2019 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası met-

ninde, bankanın önceki söylemleriyle karşılaştırıldığında yeni ya da yön veren bir 

söylem söz konusu değildi, ancak mevcut konjonktürde enflasyona odaklı para poli-

tikası söyleminin korunması ve metinde "...döviz kurunun iktisadi temellerden be-

lirgin şekilde kopması veya aşırı oynaklıkların finansal istikrara dair risk oluşturması 

halinde bu duruma ‘kayıtsız’ kalınmayacağı" ifadesine yer verilmesi piyasalarda 

iyimserliğe neden oldu. 

Kanada, dünyanın başlıca cep telefonu ve telekom ekipmanı üreticilerinden Çinli 

Huawei şirketinin mali işlerden sorumlu en üst düzey yöneticisini (CFO), muhte-

melen ABD'ye gönderilmek üzere tutukladı. Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, 

Amerikan yaptırım ve ihracat yasalarını ihlal ederek ABD menşeli ürünleri İran ve 

diğer ülkelere ihraç ettiği gerekçesiyle ABD'nin 2016 yılından bu yana Huawei hak-

kında soruşturma yürüttüğünü ifade etmişlerdi. Kanada Adalet Bakanlığı, 

Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei'nin kızı ve aynı zamanda şirketin yönetim kurulu 

başkan yardımcılarından olan Meng Wanzhou'nun 1 Aralık'ta tutuklandığını ve du-

ruşmasının yarın yapılacağını açıkladı. Çin'in Kanada büyükelçiliği Meng'in tutuklan-

masına itiraz ettiklerini ve derhal serbest bırakılmasını istediklerini belirtti. Meng'in 

tutuklanması, hafta sonunda ticaret savaşına 90 gün süreyle ara veren ABD ile 

Çin'in arasının açılmasına yol açabilir. Tutuklama haberinin ardından Asya borsaları 

ve ABD borsa vadeli kontratları sert geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsa-

larını izleyen MSCI endeksi ise dünkü %1,4 kaybın üzerine bugün de %1,7 geriledi. 

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 

10-Ara TÜİK, GSYH büyümesi, 3Ç18 
 İngiltere, Sanayi üretimi, Ekim 
11-Ara TCMB, Ödemeler dengesi, Ekim 
 
 

 
  

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.13            7.586%

22 Nisan 2020 5.125% 95.65            8.537%

18 Mayıs 2021 4.875% 89.63            9.739%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 93,970             0.10% -1.60% -18.52%

BİST-30 117,194          0.02% -2.04% -17.53%

XUSIN 112,531          1.36% -3.76% -13.04%

XBANK 116,960          -2.70% -3.05% -31.75%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3252 -0.99% 0.44% 40.54%

Euro/TL 6.0401 -1.14% -0.16% 32.81%

Sepet Kur* 5.6827 -1.13% -0.08% 36.34%

Euro/Dolar 1.1344 0.00% -0.72% -5.44%

Dolar/JPY 113.19 0.37% -0.57% 0.46%

DXY 97.0700 0.00% 1.12% 5.37%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1237.48 -0.05% 0.96% -4.99%

Reuters/Jefferies CRB* 190.47 -0.20% -3.72% -3.49%

Brent (Dolar/varil) 61.56 -0.84% -14.58% -7.94%

Doğalgaz (TL/stdm3) 4.47 -0.18% -0.34% 51.07%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

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

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

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.62% 7.61%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.90% 2.92%
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Hong Kong Hang Seng’te kayıplar %3’e yaklaştı. S&P 500 vadelilerinde ise kayıp %1’i aştı. Bir günlük yasın ardından işlem görmeye başlayan tahvil 

piyasasında ABD 10 yıllık tahvil faizini getirisi %2,88’in altına geldi. ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş geçen hafta FED'in üç yıldır devam eden 

faiz artırım sürecinin sonuna yaklaşıldığını ima etmesinin ardından belirgin bir hal aldı. Getirilerdeki düşüşle birlikte ABD Hazine tahvil verim eğrisi-

nin tersine dönme ihtimali yatırımcılarda kaygı yarattı. Bir evvelki gün iki ve üç yıl vadeli tahvilin getirisi beş yıl vadenin üzerine tırmanmıştı. Geliş-

mekte olan ülke kurlarında dolara karşı kayıplarda TL başı çekerken Rand, Endonezya ve Hint Rupisi %0,5’in üzerinde kayıplar yaşıyor. Çarşamba 

günü TCMB ve FİKKO’dan gelen sıkılaşma mesajları ile toparlanan TL sabah saat 7 öncesinde tekrar 5,40’ın üzerine çıkarak dünkü kazançlarını geri 

verdi. Güne başlarken dolar/TL 5,36 seviyelerinde işlem görüyor. Bu arada Çin devlet konseyi küçük ve orta ölçekli teknoloji şirketleri için finans-

man kanallarını genişleteceğini belirtti ve yeniliği teşvik edecek daha fazla politika sözü verdi. Devlet televizyonu CCTV'ye göre, Başbakan Li Keqi-

ang başkanlığındaki devlet konseyi toplantısında özel sermaye fonlarının teknoloji girişimlerine yatırım yapmaya teşvik edilmesi kabul edildi. Top-

lantıda ayrıca fikri mülkiyet hakkı ihlali için patent yasasında daha ağır cezalarla değişiklik taslağı onaylandı. 

OPEC toplantıları bugün başlıyor. Toplantılar öncesinde ABD Başkanı Trump Twitter adresinden bir açıklama yayınladı. “OPEC'in petrol akışları-

nı kısıtlamasını değil mevcut seviyede tutmasını umuyorum; dünya daha yüksek petrol fiyatları görmek istemiyor.” cümleleriyle muhtemelen mu-

hafazakâr bir üretim kısıtına yönelik alınacak karar öncesi üyeleri etkilemeye çalışıyor. OPEC ülkeleri saat 11.00’de Avusturya’nın Viyana şehrinde 

bir araya geliyor. Bugün yapılacak OPEC toplantısında birliğin 2019 yılı üretim politikasının konuşulması bekleniyor. OPEC ülkeleri, petrol üretimle-

rini Ekim ayına kıyasla günde en az 1,3 milyon varil düşürmek için çalışma yürütüyorlar. OPEC ülkeleri, Cuma günü saat 11.00’de ise Rusya gibi bir-

likte hareket ettiği diğer petrol üreticileriyle görüşecek. Rusya’nın petrol üretiminde önemli bir kesintiye yanaşmıyor olması OPEC’in üretim kısıntı-

sı kararını erteleyebileceği olasılığını artırıyor. Rus kaynaklar, ülkenin üretim kısıntısına günde 140 bin varil kadar katkıda bulunabileceğini belirtti. 

Ancak Ortadoğu ülkelerinin ağırlıkta olduğu OPEC, Moskova’nın günde 250-300 bin varil kesinti yapmasında ısrar ediyor. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında geçerli olacak ve yaklaşık 7 milyon çalışanı direk olarak ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışma-

ları çerçevesindeki ilk toplantısını bugün saat 11.00'de gerçekleştirecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit 

Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), hükümeti ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-

metler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk temsil edecek. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay önceki hafta yaptığı açıklamada asgari ücretin Aralık ayında 

2.000 TL'ye çıkarılmasını, Aralık ayındaki görüşmelerde de 2.000 TL üzerinde görüşmelerin yapılması gerektiğini ifade etmişti. Geçen yıl asgari üc-

ret bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde 2018 için %14,2 artışla ve net 1.603 TL olarak belirlenmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 

15 üyeye sahip. Bunların beşi işçiyi, beşi işvereni, beşi hükümeti temsil edecek.  

Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise Finansal 

İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1.000 liranın alt sınır belirlenmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifinin 

görüşmelerine devam edilecek. 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin hazırlanan bilgi notunda, düzenlemenin 

kapsamı, gelir ve giderine ilişkin tespitler yer aldı.  

 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamındaki ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançları gelir vergisinden istisna 

tutan ve 31 Aralık 2018'e kadar geçerli olan uygulamanın süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılıyor. Bu uygulama kapsamında, 2019 yılı için vaz-

geçilen gelir tutarının 25 milyon lira olması öngörülüyor.  

 İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak. Bu kapsamda, "son 120 

günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı, "hizmet akdine tabi" olarak değiştirilecek. Böylece 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına 

karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılacak.  

 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen imalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için baz alınan Ku-

rumlar Vergisi oranları, 2019 yılında da uygulanacak. Düzenlemeyle 900 milyon lira gelirden vazgeçiliyor.  
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 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan teleferik, füniküler, monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemlerine ilişkin harcamalar 

ilgili belediyelerden tahsil edilecek. Uygulama 320 milyon lira gelir getirecek. 

İkinci 100 Günlük Eylem Planı açıklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay medya temsilcilerine yaptığı konuşmada ilk 100 Günlük Ey-

lem Planı ile yeni sisteme geçiş sürecini hızlı tamamlamayı ve geleceği tasarlamayı hedeflediklerine, bu Plan sayesinde Bakanlıklara 5 yıl sonra 

Bakanlığı nerede gördükleri sorusunu yönelttiklerini ifade etti. İkinci 100 Günlük Eylem Planı hazırlıklarının da tamamladığını belirten Oktay, ikinci 

Plan’da yeni projelerin olduğunu ayrıca 20 yıl sonra ülkenin nereye gideceği sorusuna yanıt verileceğini belirtti. Oktay, Cumhurbaşkanı tarafından 

ilan edilecek Plan’da vatandaşın alacağı hizmetlerin kolaylaştırılmasına yönelik projeler olduğunu aktardı. Oktay’ın açıklamalarında öne çıkan diğer 

hususlar şu şekilde:  

 Jet motoru üretimi adım adım ilerliyor. İHA’lar için motor geliştirildi. 

 Sağlıkta artık ikinci seviyeye geçelim istiyoruz. MR cihazları gibi kullandığımız ürünlerin çoğu ithal. Bu alanda çevre ülkelerde de çok ciddi açık 

olduğunu tespit ettik.  

 Savunma sanayisinde kazandığımız teknolojik yetenek ve birikimden faydalanarak sağlıkta ivme kazanmayı amaçlıyoruz. Sağlıkta yeni finans-

man modeline ilişkin çalışmamız var.  

 Cari açıkla ilgili sorun yapısal. İhracatı artırdığımızda ithalat da artıyor. Ara mamulle ilgili ciddi sıkıntımız var. Montajla bu iş gitmez. Yerlileştir-

me, millileştirme dediğimiz şey, içeride üretim. Bunu artırabildiğimiz oranda cari açık sorunu kalmaz. Ara mamuller ve dışa bağımlı olmadığı-

mız nihai ürünler, bunlara bağımlılığı azaltmamız lazım. Yeni teşvik modeli oluşturuyoruz. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, imar planları iptal edilen "Ağaoğlu Maslak 1453" için hazırlanan yeni planları onayladı. Bakanlık tarafından 

"re'sen" onaylanan yeni planlara bir ay içinde itiraz edilebilecek. Mehmet Demirkaya'nın haberine göre kat sayıları 21 ile 55 arasında değişen 24 

bloktan oluşan "Maslak 1453" projesinin planları, İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 20 Mart 2018 tarihli kararı ile iptal edilmişti. 

Türkiye’nin ham çelik üretimi Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %0,8 artarak 31,3 milyon tona ulaştı. Türkiye Çelik Üretici-

leri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, ham çelik üretimi Ekim’de bir önceki yılın aynı ayına göre %4,3 azalışla 3,2 milyon tona geriledi. Nihai 

mamul çelik tüketimi ise Ekim’de geçen yılın aynı ayına kıyasla %45,7 azalarak 1,9 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu yılın 10 aylık dönemi itibarıyla 

da tüketim %9,3 azalışla 27,3 milyon tona düştü. Çelik ürünleri ihracatı Ocak-Ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımın-

dan %16,4 artarak 17,4 milyon tona, değer bakımından %32,2 artışla 14,2 milyar dolara ulaştı. 

Coşkunöz, Romanya'da Renault için üretecek. Coşkunöz Holding, otomotiv parçalarında ihracatı hızlandırmak üzere Romanya'ya yatırım yapı-

yor. 20 milyon euroluk yatırım ile kurulacak olan üretim tesisinde Renault'un 2020 yılında piyasaya süreceği DACIA Logan aracının 12 farklı modeli 

için parça üretimi yapılacak. 2019 yılında üretim bandının deneme amaçlı aktif olacağı tesis, 2020 yılında seri üretime geçtiğinde birinci fazda yıllık 

27 bin ton çelik işleme kapasitesine ulaşacak. Romanya'daki fabrikadan Renault'nun Piteşti ve Cezayir fabrikalarına da parça gönderilecek. Tesiste 

37 milyon euro başlangıç cirosu hedefleniyor. 

ASELSAN, Ar-Ge 250'nin zirvesinde. Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250, Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri" araştır-

masının 2017 yılı sonuçları açıklandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin her yıl açıkladığı “TİM 1000 - İlk 1000 İhracatçı Firma" araştırması kapsamında 

açıklanan veriler ile hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketlerin yıl sonu bilançolarında yer alan bilgilerden yola çıkılarak yapılan 

araştırmaya göre, 2017'de Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketi, 1,7 milyar lira ile ASELSAN oldu. ASELSAN, 2017'de cirosunun %31'ini 

Ar-Ge'ye ayırdı. İkinci sırada yer alan Tusaş’ın ise Ar-Ge harcamaları 1 milyar TL'yi geçti. Özel sektör firmalarında ise Ar-Ge harcamalarının liderliği-

ni otomotiv sektörü üstleniyor. Ar-Ge 250 araştırmasında geçen yılın üçüncüsü Ford, bu yıl da Ar-Ge 250'de yerini korudu.  
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Türkiye hava kargo pazarında %10,2 büyüdü. World Air Cargo Data'nın (WACD) açıklanan son küresel hava kargo pazar verilerine göre; bu yılın 

ilk dokuz ayında dünyada %2,8 ile son beş yılın en düşük büyüme ortalaması gerçekleşti. Türkiye ise bu dönemde %10,2 büyüdü. En hızlı büyüyen 

hava kargo markalarından biri olan Turkish Cargo 2018 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla gelirini %29, taşıdığı kargoyu 

%25 artırdı. Buna ek olarak, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından açıklanan 2018 yılı Ocak-Eylül dönemine ilişkin 

hava trafiği verilerine göre günlük ilave 192 uçuş ile Türkiye hava trafiğine en fazla katkı yapan ülkeler listesinde birinci sırada yer aldı. Avrupa 

hava trafiğine en fazla uçuş ekleyen havalimanları içinde ise, Frankfurt Havalimanı'ndan sonra Antalya Havalimanı ikinci sırada yer aldı. 

Türkiye’nin iklim değişikliği faturası yıllık ortalama 462 milyon dolar. Polonya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yayımlanan, 

Germanwatch tarafından hazırlanan ve küresel iklim afetlerini inceleyen ve riskleri değerlendiren rapor, son 20 yılda Türkiye’deki iklim afetlerini 

inceledi. Raporda ayrıca, Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü iklim afeti verilerine de yer verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine 

göre 2017 yılında 598 iklim afeti gerçekleşti. Son olarak, son 20 yılda aşırı hava olayları sebebiyle tüm dünyada gerçekleşen toplam ekonomik 

hasarın 3,47 trilyon dolar olduğuna dikkat çekildi. 

Fransa Japon ortaklığındaki nükleer projesini durduracak. Fransız hükümeti Japonya'yı yeni nesil hızlı besleyici nükleer reaktör projesini dur-

durmayı planladığı konusunda bilgilendirdi. Bilgilendirmeye göre, Fransa 2019'da projeyi durduracak ve 2020'de bütçeden tahsisat yapmayacak. 

Japon Nikkei gazetesinin haberine göre Japonya, Fransa'da hızlı besleyicili nükleer reaktör geliştirilmesi için Paris ile işbirliği yaptığı projeye bugü-

ne kadar 20 milyar yen yatırım yaptı. 

Irak Petrol Bakanlığı, geçen ay Kerkük'teki kuyulardan çıkarılan 261 bin varil ham petrolün boru hattıyla Türkiye üzerinden ihraç edildiğini açık-

ladı. Irak Petrol Bakanlığı, geçen ay Kerkük'teki kuyulardan çıkarılan 261 bin varil ham petrolün boru hattıyla Türkiye üzerinden ihraç edildiğini 

açıkladı. Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, yaklaşık 101 milyon varil petrolün güney ve orta bölgedeki kuyulardan çıkarılıp Basra'daki liman 

üzerinden, 261 bin varil petrolün ise boru hattıyla Ceyhan Limanı'na ihraç edildiğini aktardı. 

Termik santrallerde kullanılan ithal kömür ilk aşamada %10 oranında yerli kömür ile ikame edilecek. Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) 

ile ithal kömür termik santral sahiplerini temsil eden Termik Santral ile Elektrik Üreticisi Sanayici ve İşadamları Derneği (TERSANED) arasında imza-

lanan yerli kömür kullanımı niyet protokolü basın toplantısında konuşan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Bu protokolle ilk aşamada ithal kömürün %

10'luk bölümünü yerli kömür ile ikame etmiş olacağız, sonra bu rakam artarak devam edecek" dedi. 

 

 



Piyasalarda Bugün | 6 Aralık 2018 
5 

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TCMB Faiz Koridoru

1 Haftalık Repo Faizi GLP Faizi AOFM

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

30%

32%

1 Yıllık 2 Yıllık 3 Yıllık 5 Yıllık 10 Yıllık

Hazine Tahvillerinde Getiri Eğrisi

Dün Önceki Gün 1 Hafta Önce 1 Ay Önce 2017 Sonu

Not: Ertesi gün valörlü - Kapanış - Bileşik Faiz 

90

110

130

150

170

190

210

230

Oca 18 Şub 18 Mar 18 Nis 18 May 18 Haz 18 Tem 18 Ağu 18 Eyl 18 Eki 18 Kas 18

GOÜ Para Birimleri / USD 
01/01/2018 = 100

TRY ZAR BRL RUB INR IND ARS

 50,000

 70,000

 90,000

 110,000

 130,000

 150,000

 170,000

 190,000

 210,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hisse Endeksleri

XU100 XU030 XBANK XUSIN

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

Oca 17 Mar 17 May 17 Tem 17 Eyl 17 Kas 17 Oca 18 Mar 18 May 18 Tem 18 Eyl 18 Kas 18

Türkiye'nin 5 Yıl Vadeli CDS Spreadi
baz puan

1.2%

1.6%

2.0%

2.4%

2.8%

3.2%

3.6%

75

80

85

90

95

100

105

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dolar Endeksi ve 10 Yıllık ABD Hazine Tahvil Faizi

DXY Endeksi (sol eksen) ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi (sağ eksen)

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

 180

2013 2014 2015 2016 2017 2018

MSCI Hisse Endeksleri
ABD doları cinsinden, 01/01/2013 = 100

MSCI - Dünya MSCI - GOÜ MSCI - Türkiye

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Küresel Gösterge Faizler

Libor - 3 Aylık Libor - 6 Aylık Euribor - 3 Aylık Euribor - 6 Aylık

Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TUİK 



TSKB 

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 

arastirma@tskb.com.tr 

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34 

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. 


