
ABD'de tarım dışı istihdam Aralık ayında 312 bin ile beklentilerin (184 bin) olduk-

ça üzerinde artarken, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin rakamlarda +58 bin kişilik 

revizyon söz konusu oldu. Kuvvetli dolara rağmen imalat sektöründe aylık istih-

dam 32 bin kişi yükseldi ve bu senenin en yükseğini gördü. Bu sene imalat sektörle-

rinde en yoğun işe alım yapılan 5 ayın 3 tanesi Ekim (29 bin), Kasım (27 bin), Aralık 

(32 bin) dönemleriydi. Yani S&P 500 içindeki pek çok sanayi hissesinin ayı piyasası-

na girdiği dönem. Ortalama saatlik kazançlar verisi de %0,4 ile beklentilerin üzerin-

de (%0,3) arttı. Ücretlerdeki yılık artış ise Kasım'daki %3,1 seviyesinden %3,2'ye 

yükseldi (2009 Nisan’ından bu yana en yüksek seviyedir). İşgücü piyasası verileri 

Cuma günü ABD'de iktisadi aktivitenin, son dönemde sanılanın aksine, hız kesmedi-

ğine işaret etti. Bu iyimser veri seti, hisse piyasasına Aralık ayında ve Ocak ayı ba-

şında yüksek dalga boylarıyla çarpan kaygı ve endişe kümelerini (henüz tamamen 

dağıtmasa da) bir parça eritebilir. Gelen rakamlar FED’in sıkılaşmada hızlanmasına 

ve/veya medyan üyenin öngördüğü iki faiz artışının yılın ilk döneminde gerçekleş-

mesine yol açmayacaktır. Ancak güçlü istihdam verisi FED'i bu yıl sıkılaşma patika-

sında tutarak, Wall Street ve Trump ile arasındaki anlaşmazlığı derinleştirebilir. Ya-

ni piyasa oyuncuları gelen bu verilerle son dönemde şirket fiyatlamalarının imâ 

ettiği iktisadi durumu ve endişeyi sorgulayacaklardır. Veriler bu yönde gelmeye de-

vam ederse FED piyasanın içinde kalmaya devam edecektir. FED Başkanı Powell’ın 

"faiz konusunda sabırlı ve esnek olacağız" açıklamalarının faiz artışlarına ara verile-

bileceği beklentilerini güçlendirmesi ile riskli varlıklar ralli yaptı. S&P 500 endeksi %

3,4, Nasdaq endeksi %4,3 yukarı primli kapandı. Haftanın ilk işlemlerinde Asya’da 

da yükseliş devam ediyor. Japon Nikkei 225 endeksi %2,7 primli işlem görüyor. Çin 

hisse piyasası merkez bankasının zorunlu karşılıkları 100 baz puan daha düşürmesi-

nin ardından yükselişini sürdürdü. Çinli yetkililer bugün ilerleyen saatlerde ABD'li 

heyet ile bu yılın ilk yüz yüze ticaret müzakeresine başlayacaklar. ABD Başkanı Do-

nald Trump dünkü açıklamasında Çin ile ticaret müzakerelerinin iyi gittiğini ve eko-

nomideki ivme kaybının nedeniyle Çin'in uzlaşı arayacağını belirtti. Japonya dışın-

daki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi bugün %1,3 yükseldi. 

Bu hafta içinde Pazartesi günü ABD'den Aralık ayına ilişkin ISM Hizmetler endeksi 

ve Cuma günü de Aralık ayı TÜFE rakamları gelirken Çarşamba günü ise 19 Aralık 

tarihli FED toplantısının tutanakları açıklanacak. TÜFE'de aylık bazda fiyatların 

yatay seyretmesi ancak benzin fiyatları kaynaklı olarak yıllık enflasyonun %1,9'a 

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)  

11-Oca TCMB, Ödemeler dengesi, Kasım 
 TCMB, Beklenti anketi, Ocak 
 ABD, TÜFE, Aralık 
14-Oca TÜİK, Sanayi üretimi, Kasım 
 Euro Bölgesi, Sanayi üretimi, Kasım 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.57            7.202%

22 Nisan 2020 5.125% 96.75            7.815%

18 Mayıs 2021 4.875% 92.25            8.565%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 88,831             1.64% -4.31% -22.98%

BİST-30 111,397          1.75% -3.71% -21.61%

XUSIN 102,814          1.07% -6.87% -20.55%

XBANK 115,839          4.97% 0.97% -32.41%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3301 -2.48% 2.46% 40.67%

Euro/TL 6.0603 -2.50% 2.35% 33.26%

Sepet Kur* 5.7044 -2.28% 2.23% 36.84%

Euro/Dolar 1.1393 0.01% 0.16% -5.03%

Dolar/JPY 108.52 0.81% -4.45% -3.68%

DXY 96.1790 -0.20% -0.35% 4.20%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1284.83 -0.68% 3.82% -1.35%

Reuters/Jefferies CRB* 177.81 1.06% -5.47% -8.76%

Brent (Dolar/varil) 57.06 1.28% -3.78% -13.58%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.04 -2.30% 3.72% 0.71%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.71% 19.86%

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

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.66% 2.55%
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çekilmesi bekleniyor. Yatırımcılar ayrıca Başkan Powell'ın Perşembe günü yapacağı açıklamayı bekleyecek. Hafta içinde Powell dışında sekiz FED 

yetkilisinin konuşması bekleniyor. Öte yandan ABD'de hükümetin hâlâ kısmen kapalı bulunduğunu hatırlatalım. Türkiye'de ise yeni haftayla birlik-

te gözler, ABD ile yürütülecek Suriye müzakerelerine çevrildi. Bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 

beraberindeki heyetle Türkiye’ye geliyor. Bolton ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’un akşam 

saatlerinde Türkiye’de olmaları bekleniyor. Heyetin temasları yarın. Ekonomide ise son günlerin tartışılan konusu olan futbol kulüplerinin borçları 

konusunda yürütülen çalışmanın detayları öne çıkıyor. Cuma günü ise Kasım ayı Ödemeler Dengesi verileri ve TCMB Beklenti Anketi açıklanacak. 

BIST-100 endeksi banka hisselerinin önderliğinde Cuma günü %1,64 yükseliş kaydetti. Pazartesi sabahına TL sakin başlıyor. Dolar/TL 5,34, Euro/TL 

6,09 seviyesinden işlem görüyor. 

Hafta sonunda Resmi Gazete’de yayınlanan kararla tütün ürünleri üzerindeki paket başına 5,6 TL’lik asgari maktu vergi kaldırıldı. Sigaraya uy-

gulanan ÖTV ise %63'ten %67'ye yükseltildi. Sigara vergileme sisteminde maktu vergi, asgari maktu ve nispi oran olmak üzere üçlü bir vergileme 

sistemi vardı. Asgari maktu sigara tüketicilerinin daha ucuz sigaraları tercih etmesi halinde vergi tahsilatını garantileyen bir vergiydi. KDV dahil 

toplam vergi yükü perakende satış fiyatının %86’sı oldu. Eskiden bu oran %82’ydi. Yapılan bu değişiklikle 11 liraya satılan bir sigarada 4 liralık fiyat 

artışı ihtiyacı doğdu. Ancak asgari maktu oranının kaldırılması ise ucuz sigaralarda tam tersi bir etki yapabilir. Hükümetin bu değişiklikle zam olma-

sa bile 2 milyar lira gelir edeceği tahmin ediliyor. Ancak ucuz sigara üreticilerinin daha az vergi ödemesi ile sonuçlanabilecek bu uygulama bütçe 

gelirlerini de olumsuz etkileyebilir. Öte yandan sigaranın enflasyon sepetinde %4,8'lik ağırlığı bulunuyor. ÖTV oranının yükseltilmesi ile enflasyona 

1,7 yüzde puanlık bir direk etki hesaplanıyor olsa da ucuz sigarada fiyat indirimini mümkün kılabilecek bu düzenleme Ocak ayı enflasyonunu aşağı-

ya baskılayabilir. 

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı %43 daralarak 77.706 adet oldu. Bu 

dönemde otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %39 azalarak 60.843 adet olurken hafif ticari araç satışları %54 azaldı ve 16.863 adet 

olarak gerçekleşti. Aralık ayı verileri ile birlikte 2018 yılında toplam hafif araç pazarı bir önceki yıla göre %35 azaldı ve 620.937 olarak gerçekleşti. 

Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, otomotive sunulan desteklerin 2019 yılının ilk üç ayında da devam ettiriliyor olmasının iç pazara olumlu 

etki edeceğine inandığını belirterek, vergi indirimlerinin uzatılması yükselen talebi devam ettireceğini söyledi. 2018 yılının ikinci yarısında pazarda 

önemli daralma yaşandığına işaret eden Eroldu, yılın son iki ayında geçerli olan vergi indirimlerinin sektör için doğru atılmış bir adım olduğunu ve 

iç pazara hareket getirdiğini hep birlikte gördüklerini vurguladı. 

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, internetten kartlı ödeme tutarının son 5 yılda 4 kat arttığını belirtti. Canko, internetten 

kartlı ödeme tutarının geçen yıl 140 milyar TL seviyesine ulaştığını belirterek, "İnternetten kartlı ödeme tutarının 5 yılda 4 kat artması dijital dönü-

şümün ne kadar hızlı gerçekleştiğini ve kartlı ödemelerin dinamosunun internetten kartlı ödemeler olduğunu gözler önüne serdi." dedi. Canko, 

son yıllarda sadece internetten ödemelerde daha çok kullanılan sanal kredi kartı sayısının da artışını sürdürerek 6,3 milyon adede ulaştığını bildir-

di. Toplam kredi kartı sayısının %9'unu oluşturan sanal kredi kartlarıyla geçen yılın 11 ayında 6,1 milyar TL tutarında internetten ödeme gerçekleş-

tiğini belirten Canko, 2017'nin aynı dönemine göre %57 artış gösteren sanal kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin internetten yapılan toplam kartlı 

ödemelerin %5'ini oluşturduğunu kaydetti.  

İhracat ve ithalat işlemleri blokzincirle hızlanacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "İhracat ve ithalat işlemlerinin blokzincir teknolojisiyle hiç 

olmadığı kadar hızlı gerçekleşmesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışmalarımıza başladık. Bakanlığımız, Blokzincir Türkiye Platformu’nun 

ilk kamu üyesi olacak, Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşları, iletişim devleri ve finansal kurumlarının üye olduğu bu platforma eksik olan kamu 

perspektifini getirecek. Test ve kabul işlemleri gibi, ürünlerin gümrükte beklemesine sebep olan birçok işlem yeni yapıyla artık sorun olmaktan 

çıkacak. Bu kapsamda 9 Ocak'ta Kamuda Blokzincir Konferansı düzenlenecek ve Bakanlığımız ile Blokzincir Türkiye Platformu arasında bir mutaba-

kat zaptı imzalanacak" açıklamasında bulundu. 
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Hava yolunu geçen yıl 210 milyon yolcu kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel 

Müdürlüğünce hazırlanan 2018 yılına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Turhan, "Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla di-

rekt transit yolcular dahil hava yolunu kullanan yolcu sayısı, bir önceki yıla göre %8,6 artışla 210 milyon 189 bin 945 oldu" dedi. Turhan ayrıca, 

“Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği de Aralık sonu itibarıyla iç hatlarda 915 bin 790 ton, dış hatlarda 2 milyon 906 bin 103 ton, top-

lamda ise önceki yıla göre %9,8 artışla 3 milyon 821 bin 893 tona ulaştı" ifadelerine yer verdi. İstanbul Havalimanı'nda tarifeli seferlerin 31 Ekim 

2018'de başladığını anımsatan Cahit Turhan, 31 Ekim-31 Aralık 2018'de iç hatlarda 487 uçakla 65 bin 124 yolcu trafiğinin, dış hatlarda ise 231 

uçakla 30 bin 206 yolcu trafiğinin gerçekleştiğini belirtti. İstanbul Havalimanı'nda söz konusu dönemde toplam 718 uçak trafiğiyle 95 bin 330 yol-

cuya hizmet verildiğini ve havalimanını kullanan yolcu sayısının 111 bin 371'e ulaştığını kaydetti. 

Rüzgâr enerjisinde 2019 yılı hedefi 8 bin megavatlık kapasiteye ulaşmak. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Atase-

ven sektörün beklediği kapasite artış kararlarının açıklanması halinde 2019 yılı sonunda 8 bin megavat kurulu gücün bulunabileceğini söyledi. Ata-

seven, firmaların 2020 sonunda sonlandırılması planlanan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) sebebiyle projeleri 

hızlandırdığını belirtti. 2018’de yaşanan ekonomik çalkantıların finans maliyetlerini artırdığından bahseden Ataseven, yine de çoğu projenin 2020 

sürecini yakalayacağını ilave etti. 
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TUİK 
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2019 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. 


