
Küresel piyasalar üzerinde baskı yaratan ABD-Çin ticaret anlaşmazlığını gidermek 

üzere Pekin'de yapılan ticaret müzakerelerinin sona ermekte olduğu bildirildi. 

ABD ve Çin devlet başkanlarının Aralık ayında aldıkları gümrük vergilerini 90 gün 

süreyle artırmama kararının ardından iki ülke heyetleri arasında yüz yüze ilk müza-

kereler bu hafta yapıldı. İki gün sürmesi planlanan müzakereler bugünü de kapsa-

yacak şekilde uzatıldı. Başkan Trump'ın tarafların anlaşmaya varma yönünde ilerle-

me kaydettiğini belirten tweet'leri de iyimser havaya katkıda bulundu. Konuya ya-

kın kaynaklar hem Çin'in ABD'den tarım ürünleri ve enerji kaynakları alımı ile Çin 

pazarına erişimin kolaylaştırılması konularında ilerleme sağlandığını söylediler. S&P 

500 endeksi dün %1'e yakın yükselirken Asya borsaları, ABD ile Çin'in ticaret görüş-

melerinde uzlaşma sağlayacağı ve küresel ekonomiyi aksatacak bir ticaret gerilimi-

nin yaşanmayacağı beklentilerinden destek bularak, son üç buçuk haftanın en yük-

sek seviyesine çıktı. Japonya'nın Nikkei endeksi %1,3, Çin'in Shanghai bileşik endek-

si %1,5 yükseldi. ABD'nin S&P 500 vadeli işlemleri de bu sabah %0,5 artıda seyretti. 

Avrupa tarafında ise veriler hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Almanya'da 

sanayi üretim verisi, artış yönündeki piyasa beklentisinin oldukça altında kalarak   

%1,9 daraldı ve üç ay üst üste zayıflamış oldu. İhracat ile ilişkisi görece sınırlı olan 

enerji ve inşaata yönelik endüstrilerde yaşanan gerileme manşet endeksi sınırlı şe-

kilde aşağıya çekti ancak kaygıların sadece ticaret savaşlarından ibaret olmadığını 

gösterdi. Alman üretimindeki gerilemede temel sorun tüketim malları imalatı olma-

ya devam ediyor. Özellikle yeni emisyon testleri konusunda sıkıntı yaşayan otomo-

bil imalatında üretimdeki düşüş %1,8 düzeyinde gerçekleşti.  

Geçtiğimiz haftayı 5,33, Pazartesi gününü ise 5,38 seviyelerinden tamamlayan 

dolar/TL kuru Salı günü piyasanın açılmasıyla birlikte yükselişini hızlandırarak 

5,44 seviyesinin üzerini gördü. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un 

Türkiye ziyareti nedeniyle TL hafta başından bu yana baskı altındaydı. Kur, öğle 

sonrasında ise kazancını artırarak 5,50'ye tırmandı. Dün gelişen piyasa (GOÜ) para-

larının çoğu dolar karşısında değer kaybederken TL en fazla düşen GOÜ parası oldu. 

Bugün ise dolar/TL 5,47 - 5,48 bandında işlem görüyor. Bolton başkanlığındaki he-

yet dün sabah Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki 

Türk heyeti ile Suriye'den çekilme sürecine ilişkin görüşmelerde bulundu. Kalın ise 

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 

15-Oca TÜİK, İşgücü istatistikleri, Ekim 
 TÜİK, Perakende satış istatistikleri, Kasım 
 HMB, Bütçe dengesi, Aralık 
16-Oca TÜİK, Konut satışları, Aralık 
 TCMB faiz kararı 

 ABD, Perakende satışlar, Aralık 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.83            6.885%

22 Nisan 2020 5.125% 96.90            7.698%

18 Mayıs 2021 4.875% 92.13            8.636%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 90,697             0.83% -1.66% -21.36%

BİST-30 114,009          0.99% -0.89% -19.78%

XUSIN 104,948          1.14% -3.54% -18.90%

XBANK 116,841          -0.67% 0.81% -31.82%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.4801 1.85% 1.13% 44.63%

Euro/TL 6.2684 1.47% 2.19% 37.83%

Sepet Kur* 5.8743 1.66% 1.65% 41.00%

Euro/Dolar 1.1440 -0.30% 1.05% -4.63%

Dolar/JPY 108.73 0.03% -4.09% -3.50%

DXY 95.9030 -0.12% -1.52% 3.98%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1284.85 -0.29% 3.24% -1.35%

Reuters/Jefferies CRB* 181.05 0.77% -4.24% -7.37%

Brent (Dolar/varil) 58.72 1.33% -0.78% -11.02%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.97 0.98% -3.04% 1.46%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.67% 19.61%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.80% 16.54%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.11% 7.08%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.72% 2.70%
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görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Bolton'la çekilme sürecini konuştuklarını söyleyerek, "Nasıl olacağı, dağıtılan silahların ne olacağı, 

ABD üslerinin akıbeti gibi konuların açıklığa kavuşturulması gerekiyor" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada ufak bir teşvik paketi açıkladı. Kredi kartını ödemekte 

güçlük çekenler için Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kartı borçlarının tek çatı altında toplanacağı, Halkbank’ın esnaf ve sanatkarların ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere 2019'da 350 bin esnafa 22 milyar TL'lik kredi kullandıracağı ve sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzeri sigortalı 

çalıştıran işyerleri için 3 puan desteğinin 5 puana çıkartılacağı açıklandı. Öte yandan düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahiplerinin 150 kWh'a ka-

dar elektrik tüketimini devletin karşılayacağı açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanı-

mız 2019’u da müjdelerle başlattı. Ekonomide dengelenme döneminin sağladığı her pozitif gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyo-

ruz. Bütçe disiplininden taviz vermeden, ortaya koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz" mesajını paylaştı. 

Petrol fiyatları ABD ile Çin'in ticaret anlaşmazlığını giderecek bir uzlaşıya yakında ulaşacağı beklentisiyle yükselişini sürdürdü. ABD ham petrolü 

17 Aralık’tan bu yana ilk kez 50 dolar seviyesini aştı, bugün 50,49 dolarda işlem görüyor. Brent ham petrolü de %1,3 yükselerek 59,46 dolar/varile 

yükseldi. Küresel petrol fiyatlarında devam eden yukarı yönlü hareket neticesinde, yurtiçinde 2018 yılı Mayıs ayından bu yana akaryakıtta uygula-

nan “eşel mobil” sistemi fiilen sona erdi. Akaryakıta yönelik zam ihtiyacı ÖTV gelirlerinden karşılanıyordu. Bu uygulamanın sona ermesiyle akarya-

kıta gelen zam oranı pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklama-

ya göre, dün gece yarısından itibaren litre başına benzinde 17 kuruş, motorinde de 18 kuruş zam gerçekleşti. 

KAP'a yapılan açıklama ile Yapı Kredi Bankası, Nisan 2018'de karar aldığı borçlanma aracı ihracı kapsamında, her 5 yılda bir geri çağırma opsi-

yonu bulunan ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracı için yatırımcılardan talep toplanmaya başladı. Yapı Kredi geçen sene 

Nisan ayında, hali hazırda sürdürülmekte olan MTN (Medium Term Note) programı altında toplamda azami 1 milyar dolar veya muadili tutara ka-

dar ilâve ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı ihracı veya ihraçları yapılmasına karar vermişti. 

Akbank tarafından dün akşam KAP'a yapılan açıklamada 2019 yılında krediler ve mevduatta %10'a yakın, özsermaye kârlılığında %12 veya üze-

ri, aktif kârlılığında ise %1,5 veya üzeri artış beklediğini ifade etti. Kredi mevduat oranı azami %105 olarak hedeflenirken ana sermaye yeterlilik 

oranını %13,5'e, sermaye yeterlilik oranı ise %16'ya yakın öngörüldü. Banka takipteki krediler oranını %6'nın altında tahmin ederken net faiz mar-

jının (swap düzeltilmiş) %3,5 veya üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. 

Rönesans Holding, nitelikli yatırımcılara yönelik 1,5 milyar liraya kadar tahvil ihracı kararı aldı. Şirket tarafından dün akşam KAP'a yapılan açık-

lamaya göre tahviller 12 ila 60 aya kadar vadeli olacak. 

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişikliğe göre 

kapasite mekanizmasına dâhil olan üretim tesislerine yapılan kapasite ödemeleri, kapasite mekanizmasındaki santrallerin birim sabit maliyet bile-

şenleri ile kaynak bazında toplam kurulu güçlerinden hareketle belirlenir. İthal kömür santrallerine kapasite ödemeleri hesaplanırken, ilgili santral; 

santral üretiminin yerli kaynak kullanılarak yapılan kısmı ile orantılı kurulu güçte bir yerli kömür santrali olarak kabul edilir. Sabit maliyet bileşeni-

nin belirlendiği Kurul Kararında bu bedellerin güncellenmesine ilişkin hükümlere de yer verilir. Sabit maliyet bileşeninin güncellenmesinde döviz 

kuru, enflasyon ve kapasiteye bağlı iletim bedelleri parametrelerinde meydana gelen değişimler dikkate alınır. Güncelleme fatura dönemleri itiba-

rıyla yapılır. 

ABD merkezli ticari uçak üreticisi Boeing, 2018 yılında 806 adet uçağın teslimatını gerçekleştirdiğini duyurdu. Boeing, bu teslimat sayısı ile üst 

üste yedinci yılda da dünyanın en büyük uçak üreticisi unvanına sahip oldu. Söz konusu yılda teslim edilen uçakların 580 adedini 737 model uçak-

lar oluşturdu. 
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Hyundai, yeni kompakt SUV modelinin ismini duyurdu. Dünya lansmanı 17 Nisan’da gerçekleşecek olan aracın ismi Styx olarak açıklandı. Hindis-

tan merkezli yayın kuruluşu Carandbike, Hyundai Styx’in büyük olasılıkla Hindistan, Güney Kore ve Türkiye olmak üzere üç ülkede birden üretilece-

ğini yazdı. Yeni model, Hyundai’nin en büyük küresel satış hacmine ulaşması beklenen modeli olacak şekilde konumlandırıldı. Benzinli ve dizel mo-

tor seçenekleri ile sunulacak olan Styx’in elektrikli versiyonu da olacak. 

Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ), geçen yıl Ticaret Bakanlığı ile ön protokolünü imzaladığı Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin 

kurulacağı araziyi belirledi. ESBAŞ, bürokratik işlemleri iki yıl içinde tamamlayıp, 2021'de inşaata başlamayı hedefliyor. Yeni kuracakları serbest 

bölge için Bergama'da yer bulduklarını belirten ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güler, 2,2 milyon metrekarelik araziyi belirlediklerini ve şu an 

böyle bir serbest bölge için en önemli ihtiyacın kara ve demiryolu olduğunu ifade etti. 2018'de kendilerini en çok heyecanlandıran konunun Ege 

Serbest Bölgesi'ndeki (ESB) yazılım firmalarının sayısındaki artış olduğunu söyleyen Güler, 2 yıldır bu sektörü bölgeye çekmek için uğraştıklarını ve 

önümüzdeki günlerde 2 yazılım şirketinin daha bölgeye geleceğini belirtti. Bölgede en büyük sektörün havacılık olmaya başladığını da ekleyen Gü-

ler, beklentilerinin yazılımcılar için giriş çıkışların düzenlenmesi ve gümrük kapısında işlemlerin hafifletilmesi olduğunu kaydetti.  

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla önceki yıl Şubat ayında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükü-

meti Arasında Tarımsal İşbirliği Mutabakat Zaptı” onaylandı. İşbirliği alanları arasında bitkisel üretim, tohum üretimi ve su ürünleri yetiştiricili-

ği konularında teknik işbirliği ve personelin karşılıklı eğitimi, bitkisel ve hayvansal kökenli materyallerin değişimi, araştırma enstitüleri arasında 

ortak çalışmalar yürütülmesi, tarım ve tarımsal ürün özel şirketleri arasında işbirliği ve ortak yatırımın teşvik edilmesi gibi konular yer alıyor. 

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla önceki yıl Nisan ayında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasın-

da Tarımsal İşbirliği Mutabakat Zaptı” onaylandı. İşbirliği alanları arasında hayvancılık, balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği ve iç sularda kaynak 

yönetimi, bitkisel üretim ve bitkisel koruma, tarımsal üretimin mekanizasyon ve otomasyonu, arazi ıslahı ve modern sulama sistemleri, tarımsal 

ürünlerin işlenmesi, üretici örgütlenmesi ve ortak Ar-Ge faaliyetleri yer alıyor. 

Kamboçya ve Türkiye arasında su alanında işbirliği imzalandı. 21 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Anlaşması”nın Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile onaylanması Resmi Gazete’de yayımlan-

dı. İşbirliği çerçevesinde su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetimi için, hükümetler, ulusal mevzuatlarına dayanarak; eşitlik ve karşılık-

lı yarar temelinde, bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımı yapacaklar. 

Avusturya'da plastik poşet kullanımı yasaklanıyor. Avusturya'da plastik atıkların azaltılması ve çevrenin korunması amacıyla 2020'den itibaren 

plastik poşet kullanımı tamamen yasaklanacak. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz hükümet olarak plastik atıkların azaltılması ve “kullan at anla-

yışının" önlenmesi için tek kullanımlık plastik poşetlerin yasaklanması yönünde karar aldıklarını söyledi. Ülke genelinde yaklaşık 400 milyon plastik 

poşet kullanıldığını, bunun ortalama 7 bin ton plastiğe tekabül ettiğini belirten Çevre ve Turizm Bakanı Elisabeth Köstinger ise plastik poşetlerin 

yasaklanması kararıyla kullan at toplumu oluşmasına karşı küçük ama önemli bir adım attıklarını ifade etti. 

Çelebi (CLEBI) – Bağlı ortaklığı CAS India Hindistan'ın havalimanları otoritesi AAI’nın 36 havalimanında 10 yıl süre ile yer hizmetleri vermek üzere 

açtığı ihalede, 16 havalimanı için teklif verdi. Teklif verilen havalimanlarının uçuş trafiği, Hindistan'ın toplam uçuş trafiğinin %29'unu oluşturuyor. 
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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. 


