
Türkiye piyasalarının kapandığı Pazartesi günü öğleden sonra Türk lirası de-

ğer kazanmaya başlarken, sınırlı likiditenin olduğu bu ortamda Çarşamba 

günü dolar/TL kurunun 5,66’yı test ettiği görüldü. Bu noktada Fed’in büyü-

meyi desteklemek için gerekeni yapacağına dair söylemleri ile Güney Afri-

ka’daki olumsuz büyüme verisi ve Arjantin’deki politik gelişmelerin TL lehine 

iştahı arttırdığı söylenebilir. Ancak Çarşamba gününün ikinci yarısından itiba-

ren kurda istikrarlı bir yeniden yükseliş gözlemleniyor. Sabah saatleri itibariy-

le kurun 5,81-5,84 bandında dalgalandığını izliyoruz. 

Fed Başkanı Jerome Powell Salı günü yaptığı açıklamada enflasyonda aşağı 

yönlü sürpriz olması durumunda Fed’in yanıt verebileceğini ifade etti. 

Powell, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliği hakkında yaptığı açıklamada 

“Bu konuların ne zaman çözüme kavuşacağını bilmiyoruz. Gelişmelerin 

ABD’nin ekonomik görünümü açısından sonuçlarını yakından izliyoruz; her 

zaman olduğu gibi güçlü bir işgücü piyasası ve %2 hedefimize yakın enflasyon 

ile büyümeyi sürdürmek için uygun şekilde hareket edeceğiz” dedi. Powell’ın 

açıklamaları para politikasında olası gevşeme adımlarına yönelik beklentileri 

güçlendirdi. ABD’de getiri eğrisinin terse dönmesi konusu hafta başında man-

şetlerde yer almıştı. Terse dönmüş getiri eğrisi 1 yılı aşan vadede ABD’de re-

sesyon olabileceğine yönelik beklentileri besliyor. Bu beklentiler ise Fed’in 

önümüzdeki dönemde faiz indirme olasılığını gündeme getiriyor. Nitekim 

ABD büyüme performansına yönelik son dönemde açıklanan perakende satış-

lar, fabrika siparişleri ve konut satışlarına ilişkin veriler büyümeye ilişkin zayıf 

sinyaller vermişti. Buna karşın Çarşamba günü açıklanan Bej Kitap büyümeye 

ilişkin olumlu sinyaller ortaya koydu. Bej Kitap’ta ekonomik faaliyetin Nisan-

Mayıs döneminde “genel olarak ılımlı hızda” büyüdüğü ifade edildi. Bir önceki 

rapor döneminde “az-orta hızda” büyüme kaydedildiği ifade ediliyordu. Bu-

gün açıklanacak Mayıs ayı tarım dışı istihdam raporu bu eksende dikkatle ta-

kip edilecek. İstihdam miktarı, yakın geçmişe ilişkin revizyonlar ve ücret artış-

larına ilişkin veriler özellikle izlenecek. 

7-Haz Almanya, Sanayi üretimi, Nisan 
 ABD, Tarım dışı istihdam, Mayıs 
 ABD, İşsizlik oranı, Mayıs 

10-Haz TCMB, Fiyat gelişmeleri raporu, Mayıs 
 TCMB, Reel efektif döviz kuru, Mayıs 
11-Haz ABD, ÜFE, Mayıs 
12-Haz HMB, Hazine nakit gerçekleşmeleri, Mayıs 

 TCMB, Faiz oranı kararı 
 ABD, TÜFE, Mayıs 
13-Haz Euro Bölgesi, Sanayi üretimi, Nisan 
14-Haz TCMB, Ödemeler dengesi, Nisan 
 TÜİK, Dış ticaret endeksleri, Nisan 

 TCMB, Beklenti anketi, Haziran 
 ABD, Sanayi üretimi, Mayıs 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.53            6.575%

22 Nisan 2020 5.125% 98.92            6.417%

18 Mayıs 2021 4.875% 93.88            8.364%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 90,346             -0.27% -2.84% -1.01%

BİST-30 112,987          -0.31% -2.75% -1.19%

XUSIN 107,765          -0.53% -3.28% 2.76%

XBANK 116,770          -0.96% -2.69% -0.82%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.7759 0.80% -7.33% 9.23%

Euro/TL 6.5226 1.42% -7.06% 7.77%

Sepet Kur* 6.1512 1.33% -7.09% 8.44%

Euro/Dolar 1.1274 0.49% 0.25% -1.70%

Dolar/JPY 108.40 -0.05% -1.50% -1.06%

DXY 97.0440 0.03% -0.34% 0.94%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1334.80 0.38% 3.98% 4.06%

Reuters/Jefferies CRB* 182.06 0.89% -3.09% 3.47%

Brent (Dolar/varil) 61.67 1.31% -11.53% 14.96%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.32 0.73% 0.92% -20.37%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 24.00% 24.97%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 18.94% 18.85%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.54% 7.57%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.12% 2.13%
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Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Politika faizi sıfır, mevduat faizi ise -%0,40 seviyesinde sa-

bit bırakıldı. Yapılan açıklamada faiz oranlarının en azından 2020’nin ikinci yarısına kadar mevcut seviyelerde kalmasının beklendiği ifade edil-

di. AMB’nin uygulamaya koyduğu yeni T-LTRO (Hedefe Yönlendirilmiş Uzun Vadeli Refinansman Operasyonu) programı hakkında da detaylar 

paylaşıldı. Buna göre AMB bankalara ana finansman operasyonlarına uygulanan faiz oranının 10 baz puan üzerinden kredi imkanı sağlayacak. 

AMB toplantıda 2019 yılı büyüme beklentisini %1,1’den %1,2’ye yükseltirken, 2020 yılı büyüme tahminini %1,6’dan %1,4’e düşürdü. Karar 

sonrası basın toplantısında Draghi birinci çeyreğe ilişkin verilerin beklenenden iyi geldiğini ifade ederken, buna karşın jeopolitik risklerin ve 

gittikçe artan korumacılık tehdidinin faiz oranlarında herhangi bir artışa imkan vermediğinin altını çizdi.  

Avrupa Birliği (AB), İtalya'ya yüksek kamu borcunu düşürmediği gerekçesiyle disiplin sürecini başlatma kararı aldı. AB kurallarına göre, üye 

ülkelerin bütçe açıklarının GSYH’lerinin %3’ünü, kamu borçlarının da GSYH'lerının %60'ını geçmemesi gerekiyor. Disiplin süreci sonunda ilgili 

ülkeye yönelik 3-4 milyar euroya varan mali yaptırımlar uygulanabiliyor. Şu ana kadar pek çok ülkeye soruşturma açılmış olmasına karşın hiç-

bir ülkeye mali yaptırım uygulanmadı. İtalya'nın kamu borcu, mevcut durumda GSYH'sinin %132’sini aşıyor. Konuyla ilgili takip edilecek bir 

sonraki tarih olan 19 Haziran’da Ekonomik ve Mali İşler Konseyi komisyonun raporunu destekleyip desteklememe konusunda karar verecek. 

Dünya Bankası (DB) küresel ekonomiye ilişkin görünüm raporunu yayınladı. DB’nın küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahmini 2019 yılında 

%2,6 iken 2020 yılında %2,7 olarak açıklandı. DB gelişmiş ülkeler grubunun 2019 yılında büyüme oranlarında bir azalma bekliyor. Gelişen ülke-

lerin ise 2019’da %4 ile son 4 yılın en düşük büyüme performansını sergilemesi bekleniyor. 2020 yılında ise gelişen ülke büyüme performansı 

%4,6’ya yükselecek. Gelişen ülkelerde büyümenin zayıf yatırım görünümünden dolayı baskılandığını belirten rapor risklerin aşağı yönlü oldu-

ğunu vurguladı. Riskler tarafında artan ticaret gerilimleri, finansal piyasalar kaynaklı baskılar ve büyük gelişen ülkelerin beklenenden daha sert 

yavaşlaması başta geliyor. 

Mayıs ayında manşet tüketici enflasyonu, piyasa beklentilerinin altında kalarak, aylık bazda %0,95 olarak açıklandı. Böylece yıllık bazda 

artış oranı %18,7'ye geriledi. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,67; bir önceki yılın aynı ayına göre %28,7 

yükseldi. Beklentilerin aksine, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,2’lik bir düşüş gerçekleşti. Aylık olarak bakıldığında gıda fiyatlarında görülen ge-

rileme dikkat çekici ancak bu gerileme tamamıyla işlenmemiş gıda, hatta daha detaya inilecek olursa, sebze fiyatlarındaki %21’lik düşüş kay-

naklı. Meyve ve et fiyatlarında aylık bazda artışlar hız kesmeden devam etti, hatta bunları yanına süt ürünleri ve yağlar eklendi. Yıllık olarak 

bakıldığında gıda ve alkolsüz içeceklerde enflasyon %28,4 seviyesinde gerçekleşti. Gıda grubunda Merkez Bankası’nın revize ettiği %16’lık yıl 

sonu artış varsayımı bir miktar zor bir hedef olarak karşımızda. Ancak yaz aylarında meyve fiyatlarında da sert düşüşler görmek olası. Enflas-

yonda beklentinin altında kalan bir artış gerçekleşmiş olsa da mevcut kur oynaklığından hareketle 12 Haziran toplantısında TCMB'den bir faiz 

indirimi beklemiyoruz. 

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Mayıs ayında 45,3 değerini alarak sanayi aktivitesinin üst üste 14. ayında da daralma böl-

gesinde kaldığını gösterdi. PMI, 2019'un ilk çeyreğinde ortalamada 45,9 değerini almıştı. Yılın ikinci çeyreğine 46,8 ile başlandıktan sonra 

Mayıs verisi ile ikinci çeyrek ortalaması 46,1'e geriledi. Dolayısıyla üretimin bu çeyreklik dönemde de anlamlı bir şekilde toparlanma ihtimali-

nin sınırlı olduğunu görüyoruz. 

Ticaret Bakanlığı Mayıs ayına ilişkin Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında düzenlenen geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Mayıs ayında 

ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %11,46 oranında artış gösterirken, Ocak-Mayıs dönemi ihracat performansındaki artış oranı %5,37 sevi-

yesinde gerçekleşti. Böylece GTS verilerine göre son 12 ayda gerçekleşen ihracat 180,7 milyar dolar seviyesine ulaşmış oldu. İhracatın ithalatı 

karşılama oranında ise %90,5’e ulaşıldığı kaydedilen açıklamada dış ticaret açığının 1,7 milyar dolara gerilediği belirtiliyor. 
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Türkiye otomotiv sektörü ihracatı Mayıs ayında, geçen yılın aynı dönemine göre %0,2 düşüşle 2,7 milyar dolar oldu. Otomotiv endüstrisi-

nin Ocak-Mayıs döneminde kaydedilen ihracatı ise %5,5 azalışla 13 milyar 129 milyon dolar oldu. Yılın ilk 5 ayı geride kalırken sektörün avro/

dolar paritesi kaynaklı ihracat kaybı 800 milyon dolar olarak gerçekleşti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nden (OİB) Baran Çelik 

“En büyük pazarımız AB ülkelerine ihracat %6 düştü ama buna karşılık, alternatif pazarlarda %55'e varan oranlarda çift haneli artışlar kay-

dettik. En büyük ülke pazarımız Almanya'ya ihracatımız küçük de olsa yeniden artışa geçerken yine ABD'ye %80 gibi oldukça iyi bir artış sergi-

ledik." ifadelerini kullandı. 

İtalya merkezli Fiat Chrysler, merkezi Fransa'da bulunan Groupe Renault'ya yaptığı birleşme teklifini geri çekti. Fransa’daki siyasi koşulların 

şu anda böyle bir birleşmeye izin vermediğine vurgu yapıldığı açıklamada “John Elkann başkanlığında toplanan Fiat Chrysler Automobiles Yö-

netim Kurulu, Groupe Renault’ya yaptığı birleşme önerisini hemen geri çekme kararı aldı.” ifadesi kullanıldı. Dün, Fransız otomobil üreticisi 

Renault tarafından yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin teklif üzerinde bir karar almak üzere toplandığı fakat Fransız Hükümeti tem-

silcilerinin toplantıda teklifle ilgili erteleme talep etmelerinden dolayı bir karara varılamadığı belirtilmişti. Fiat Chrysler Automobiles, 27 Ma-

yıs’ta iki şirketin olası %50-50 payla birleşmesi için bir teklif sunmuştu. 

Vestel, 2018 yılında gerçekleştirdiği sürdürebilirlik yatırımları ile 22 milyon TL tasarruf sağladı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında 

çevresel sürdürülebilirlik yatırımlarını açıklayan Vestel Beyaz Eşya, yapmış oldukları projelerle 2018 yılında toplam 4,1 milyon TL tasarruf sağ-

ladıklarını belirtti. Elektronik tarafındaki atık boya projesi ile giderlerini 18 milyon TL azalttıklarını belirten Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Biz 

çevreye, doğaya, gelecek nesillere olan sorumluluğunun bilincinde olan bir sanayi kuruluşuyuz. Ar-Ge mühendislerimiz sadece yeni teknoloji-

ler değil, ürünlerimizin çevreye saygılı olması konusunda da durmadan araştırmalar yapıyor. Bu araştırmaların sonuçları da ulusal ve uluslara-

rası çapta takdir olarak, daha önemlisi ise çevresel sürdürülebilirlik olarak bize geri dönüyor. Bu hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 

YEKA GES-1 panel fabrikasının 2020 yılında devreye girmesi hedefleniyor. Kalyon Enerji Yatırımları Başkan Yardımcısı İbrahim Erden tara-

fından yapılan açıklamaya göre, 1.000 megavat güce sahip olacak YEKA GES-1 için de çalışmalar sürüyor ve santralin inşası fabrikanın devreye 

girmesi ile birlikte gelecek yıl başlayarak 2-2,5 yıl içinde tamamlanabilecek. Erden, fabrika binasının %95’inin ve diğer binaların %25’inin ta-

mamlandığını belirtirken, kalan bölümler için inşaat çalışmalarının Temmuz ayından itibaren başlayacağını ifade etti. Erden son olarak, santral 

kapsamında kurulacak enerji nakil hatları, şalt sahası ve trafolar için ihaleye çıkılması planlandığını ilave etti. 

Elektrik depolama programına başlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, her yıl Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) üzerin-

den belirli bir kapasitede elektrik depolama programına başlanacağını açıkladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile TEİAŞ’ın çalıştığı-

nı ifade eden Bakan, çalışmaların belli bir noktaya geldiğini ve kısa süre içerisinde elektrik depolama programının açıklanacağını belirtti. Dön-

mez ayrıca, batarya yönetim sistemlerinin yazılımlarının yerlileştirilmesini de düşündüklerini söyledi. 

İrlanda merkezli Eaton Industries, 235 milyon doları bedel ile Ulusoy Elektrik’in %90,15 hissesini devraldı. Şirketten yapılan açıklamaya gö-

re, 14 Mayıs 2019 itibarıyla mutabakata varılan satış işlemi sonucunda, Eaton Industries, Ulusoy Elektrik’in ödenmemiş sermayesinin %82,275 

ve toplam oy haklarının %80,153’üne tekabül eden hissenin satın alma işlemini tamamlamış durumda. Kalan %9,85’lik pay içerisinde yer alan 

diğer hissedarlar, istedikleri takdirde 11 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında paylarını Eaton Industries şirketine satabilecek. 

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), hava kirliliğinin yenilenebilir enerji ile önlenebileceğini söyledi. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pa-

sinli, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yaptığı açıklamada “Hava kirliliği ile mücadele etmek için öncelikle yenilenebilir enerji kaynak-

larını önceliklendirecek politika ve teşvik mekanizmalarının geliştirilerek, daha fazla fosil yakıt kullanımının önüne geçilmesi gerekiyor” dedi. 

Pasinli açıklamasında insan kaynaklı hava kirliliğinin temel sebebinin fosil yakıtlar olduğunu belirtirken, hava kirliliğinin önlenmesi için kamu ve 
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sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinin önemini ifade etti. Pasinli’nin, Temiz Hava Hakkı Platformu’nun “Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri: Kara Ra-

poru”na dayandırdığı açıklamasına göre İstanbul, Bursa ve Ankara hava kirliliği sebebiyle en çok tehlike altında olan iller arasında. 

Godiva, Japonya, Güney Kore ve Avustralya’daki perakende ve dağıtım operasyonları ile Yeni Zelanda’da pazar geliştirme haklarını MBK 

Partners’a devretti. Godiva’nın küresel anlamda 5 kat büyüme hedefinin bir parçası olarak düşünülen anlaşmanın finansal şartları açıklanma-

dı. Godiva, ürünlerini Belçika’daki tesisten ve Yıldız Holding bünyesinde bulunan ABD ve İstanbul’daki fabrikalarından temin etmeyi sürdüre-

cek. 

Stratejik ve büyük ölçekli yatırımların teşviki programı kapsamında, tamamı yeni yatırım olan son 5 yılda 54 yatırımcı teşvik belgesi aldı. Bu 

yatırımcılardan 16’sı yabancı sermayeli şirketlerden oluştu. Sektörlerine bakıldığında 4 enerji, 32 imalat, 12 hizmetler, 6 madencilik sektörün-

de belge alındı. Yatırımlar için alınan teşvik belgelerinin toplam tutarı 135,6 milyar TL olarak belirlendi. Toplam 54 yatırımın 38’i yerli sermaye, 

16’sı yabancı sermayeli şirketlerce yapılması planlanıyor. 
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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. 


