
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün saat 11.00’de ekonomide 

yeni yol haritasını açıklayacak. 4,5 yıllık bir icraat dönemine yayılması öngö-

rülen programın işsizlik (2,5 milyon istihdam hedefi), büyümede zayıf perfor-

mans (mega projeler) ve yüksek enflasyon (Hâl Yasası) gibi makro sorunların 

yanında finansal sistemdeki tıkanıklıkları da çözmeye yönelik içeriğe sahip 

olması bekleniyor. Bloomberg’e bilgi veren kaynaklara göre Hazine ve Maliye 

Bakanlığı, kamu bankaları tarafından ihraç edilecek döviz cinsi tahvilleri satın 

alarak bankaların sermayelerini artırmayı planlıyor. Türkiye'nin Yeni Kalkınma 

Planı'na ve vergi reformuna ilişkin  bilgi paylaşımının da yapılması bekleniyor. 

Dolar/TL güne 5,69 seviyesinin hemen üzerinde başlıyor. Öğleden sonra Avru-

pa Merkez Bankası faiz kararı ve uzun vadeli refinansman olanağına (TLTRO) 

ilişkin açıklamalar takip edilecek. ABD’den gelecek enflasyon rakamları kurda 

hareketliliğe sebep olabilir. 

IMF’nin küresel büyüme tahminlerini aşağı çekmesinin ardından piyasalara 

yeniden büyüme endişeleri hakim. IMF küresel ekonomideki yavaşlamanın 

beklenenden daha güçlü olduğunu ve ivme kaybının hız kazanması halinde 

dünya ülkelerinin eş güdümlü olarak destekleme önlemleri alması gerekebile-

ceğini belirtti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, AB'den ithal 11 milyar 

dolar tutarındaki ürüne ek gümrük vergisi getirme tehdidinde bulundu. 

Trump'ın bu açıklaması Avrupa Birliği arasında süregelen uçak üreticilerine 

verilen kamu destekleri kaynaklı anlaşmazlıkta gerilimin arttığına işaret edi-

yor. Haber akışıyla küresel MSCI hisse piyasası endeksi dün gördüğü altı ayın 

zirvesinden geriledi. ABD borsaları da dün %0,6 düşüşle kapanırken bu sabah 

Shanghai bileşik endeksi ve Japonya'nın Nikkei endeksi, sırasıyla, %0,6 ve %

0,7 geriledi, risk algısının yükselmesi ile yen talebi arttı.  

Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm raporunda yer alan 

tahminlerine göre, Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,5 daralacağını, 2020'de 

ise %2,5 büyüyeceği tahmininde bulundu. Raporda bu sene cari işlemler 

dengesinin gayrı safi yurtiçi hasılanın %0,7'si kadar fazla vereceği, 2020'de ise 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.55            6.203%

22 Nisan 2020 5.125% 98.21            6.957%

18 Mayıs 2021 4.875% 95.75            7.082%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 98,135             1.19% -3.53% 7.52%

BİST-30 123,091          1.22% -3.62% 7.65%

XUSIN 117,734          1.28% -2.62% 12.26%

XBANK 131,681          1.09% -2.01% 11.84%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.6906 0.02% 4.50% 7.62%

Euro/TL 6.4116 0.01% 4.71% 5.93%

Sepet Kur* 6.0509 -0.01% 4.70% 6.70%

Euro/Dolar 1.1261 0.02% 0.11% -1.81%

Dolar/JPY 111.12 -0.31% 0.25% 1.42%

DXY 97.0060 0.02% 0.07% 0.89%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1303.89 0.52% 0.16% 1.65%

Reuters/Jefferies CRB* 196.70 -0.07% 4.20% 11.79%

Brent (Dolar/varil) 70.61 0.07% 4.60% 30.01%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.70 0.15% 1.24% -8.06%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 21.26% 21.28%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.43% 17.49%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.27% 7.28%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.49% 2.52%
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%0,4 açık vereceği tahmin ediliyor. IMF'nin Türkiye için yıllık ortalama tüketici enflasyonu tahmini 2019 için %17,5, 2020 için %14,1 seviyesin-

de. IMF başekonomisti Gita Gopinath, Türkiye ekonomisinin para politikasında sıkılaşma nedeniyle baskı altında olacağını ve bu yıl daralacağı-

nı, ancak Türkiye'nin IMF'den yardım isteyeceğine dair herhangi bir belirti olmadığını söyledi. 

Benzinin litre fiyatına 20 kuruş, motorin fiyatına 13 kuruş zam yapılırken, tekrar devreye alınan eşel mobil sistemi sayesinde bu zamların 

bir kısmı pompa fiyatına, yani tüketiciye yansıtılmadı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) dün gece yarısından 

geçerli olmak üzere benzinin pompa fiyatında litre başına 13 motorinin 6 kuruş zam yapıldığını açıkladı. EPGİS'in Twitter hesabından yapılan 

açıklamada, "10 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 13, motorinde 6 kuruş/litre pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış 

olmuştur" denildi. İkinci bir açıklamada ise "10 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 7, motorinde 6 kuruş/litre fiyat artışı 

gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi. 

İş Bankası yurt dışında 1 milyar euroya kadar ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı kararı aldı. 

Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen bültene göre Pekcan, Türk Eximbank'ın Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) koordinatörlüğün-

deki bankalar konsorsiyumundan bir ve iki yıl vadeli, 630 milyon dolar karşılığı 184 milyon dolar ve 398 milyon euro tutarında yeni bir sen-

dikasyon kredisi sağladığını söyledi. Pekcan'ın verdiği bilgiye göre, işlem bir yıllık dilim için euribor artı %2,65 ve libor artı %2,75 olmak üze-

re Ekim ayında imzalanan sendikasyon kredisine oranla 20 baz puan daha düşük maliyetle gerçekleştirildi. Sendikasyon kredisinin 2 yıllık dili-

minin tutarı ise 84 milyon dolar oldu. Bültene göre, sendikasyon kredileri yoluyla sağladığı kaynak tutarı 1,5 milyar dolara ulaşan Türk Exim-

bank'ın toplam dış finansmanının %15'i sendikasyon kredilerinden oluşuyor. 

Yıldız Holding, Ülker Bisküvi paylarında toplam 6,7 milyon TL nominal tutarlı alım yaptığını duyurdu. KAP'ta yer alan açıklamaya göre, Yıl-

dız Holding'in Ülker'de "%0" olarak belirtilen pay sahipliği söz konusu işlem sonrası %1,96 oldu. Açıklamada yer alan bilgiye göre, alım işlemi 

pay başına 24,99 liradan yapıldı. 

Rönesans Holding, Rusya'da 15 eğitim ve araştırma hastanesi inşa etmek üzere Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile anlaşma imzaladı. 

Konuya ilişkin basın bülteninde RDIF ile Rönesans Holding'in Rusya'nın farklı bölgelerinde, üniversite bünyelerinde kurulacak eğitim ve araştır-

ma hastanelerini kapsayan ortak bir projeyi hayata geçirmek üzere anlaştığı ve ilgili sözleşmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus-

ya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında imzalandığı belirtildi. Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, Rönesans Holding'in bugüne kadar Rus-

ya'da yaklaşık 1,3 milyar dolar tutarında gayrimenkul yatırımına imza attığını belirterek, holdingin Türkiye'de elde ettiği sağlık sektörü ve me-

dikal inşaat işletmelerinden tecrübesini Rusya'ya taşıyacağını kaydetti.  

Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Derneği (OICA) verilerine göre, geçen yıl dünya genelinde motorlu kara taşıtı üretimi 91,5 milyon adet 

oldu ve bir önceki yıla göre %6,3 azaldı. Bu dönemde dünya genelinde imal edilen otomobil sayısı %3 azalışla 70,5 milyon adet olarak ger-

çekleşti. Dünyada en çok motorlu kara taşıtı üretimi, bir önceki yıla göre %4,16 azalmasına rağmen Çin’de gerçekleşti. Geçen yıl Çin’de 25,7 

milyon adet taşıt üretildi. Adet bazında motorlu kara taşıtı üretiminde Çin'i 11 milyon araçla ABD, 9,2 milyon araçla Japonya izledi. Türkiye'nin 

motorlu kara taşıtı üretimi ise %8,6 azaldı. Türkiye, 1,5 milyon taşıtla küresel üretimde 15'inci sırada yer aldı. Geçen yıl bir önceki yıla göre %

67,7'lik artışla 289 bin araç üreten Portekiz, performansını artıran ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. Portekiz'i %57,3'lük artışla Özbekistan 

takip etti. Romanya %32, Fas %17,6, Malezya %12,2 ile üretimini en fazla artıran ülkeler oldu. 
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Türk Hava Yolları'nın (THY) hava kargo markası Turkish Cargo, Şubat ayında taşınan kargo tonajını %9,6 oranında artırdı. Hava kargo paza-

rının %5,8 oranında daraldığı ve IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) raporlarına göre talebin %5,7 oranında düştüğü Ocak ve Şubat ay-

larında Turkish Cargo %9,6 tonaj artışı sağlayarak, World Air Cargo Data (WACD) listesinde 7. sıraya yükseldi.  

Pamukkale Turizm hakkında verilen iflas kararı Bölge Adliye Mahkemesi'nden geri döndü, iflas kararı bozuldu. Şirket, 26 Ekim'de alınan 3 

ay geçici mühlet kapsamında komiser heyeti tarafından denetim sürecindeyken Ocak ayında iflasına karar verilmişti. Pamukkale Turizm’in se-

ferlerine aynı şekilde devam edeceği ve faaliyetlerinde herhangi bir aksaklık olmayacağı aktarıldı.  

Otomotiv sektörü birleşme ve satın almalarla destek bulacak. KPMG’nin yayınladığı Otomotiv raporu ekonomik sıkıntılar ve uluslararası kon-

jonktürdeki dalgalanmalara rağmen sektörün 2019’da satın alma ve birleşmelerle destek bulacağını vurguluyor. Raporda Ford ile 

Volkswagen’in elektrikli ve otonom araçlarını birbirlerinin fabrikalarında üretme kararı almalarının gelecek işbirlikleri açısından önemli bir ör-

nek teşkil ettiği belirtiliyor. Türkiye’deki görünümün ise 2019 için oldukça zorlu olacağını belirten rapor, vergi indirimlerinin devam etmesi ge-

rektiğinin altını çiziyor.  

Europcar küresel pazar payını satın almalar ile artırıyor. Türkiye distribütörlüğünü ASF Otomotiv’in üstlendiği Europcar’ın bünyesinde bu-

lunduğu Europcar Mobility Group (EMG), global büyüme stratejisi doğrultusunda merkezi İspanya’da bulunan Goldcar ve Alman Global Rent a 

Car’ı satın aldı. 

Meteorolojik verilerin tarımda büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, geleceğe yönelik yağış ve don verilerinin bilinmesiyle 

daha iyi planlama ile fiyat tahmini yapılmasının mümkün olacağını kaydetti. Pakdemirli, "Meteorolojik verilerle rekolte tahminleri yapıyo-

ruz. Bir tane ürünle başlamalarını söyledim, limonla başladık. Limonun önümüzdeki aylardaki fiyatlarını tahmin ediyoruz. İleriye yönelik bu 

tahminleri daha çok ürünle geliştirmeye çalışıyoruz. 'Tahminlerle çiftçiye nasıl daha iyi bilgi veririz, eksik üretim için nasıl tedbir alırız?' diye 

bunları daha iyi planlıyor olacağız" diye konuştu. 

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj sektörünün geçtiğimiz yıl 1 milyar 320 milyon dolar dış ticaret fazlası 

verdiğini belirtti. Sarıbekir, Türkiye'nin ambalaj sektöründe bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olduğunu, özellikle lojistik yönünden büyük 

avantaja sahip bulunduğunu belirtti. Türkiye'den Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun büyük bölümüne tırlarla 1-1,5 günde teslimat yapılabildiğini 

kaydeden Sarıbekir, ayrıca fiyat kalite dengesi olarak Türkiye'nin son dönemde öne çıktığını kaydetti. 

Tütünde 1 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşıldı. Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden tütünde 2018 yılı için koyulan 1 milyar dolar-

lık ihracat hedefine ulaşıldı. Sektör 2018'de 1 milyar 11 milyon 883 bin dolarlık ihracata imza attı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile önümüzdeki 

günlerde tütün sektörünün gündemindeki konuları görüşeceklerini dile getiren Ege Tütün İhracatçıları Birliği başkanı Ömer Celal Umur, Türki-

ye'deki sigara fabrikalarında kullanılan ithal tütünlerin bir kısmının Türkiye'de yetiştirilebilmesi ve dünya genelinde üretilen Amerikan tipi siga-

ralarda %12 civarında kullanılan oryantal tipi tütünlerdeki Türk tütün oranının arttırılabilmesi için yapılabileceklerini Tarım ve Orman Bakanlığı 

ile görüşeceklerini belirtti. 

YEKDEM’den yararlanma sürelerinde güncelleme yapıldı. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’ndan (YEKDEM) yarar-

lanma süresi 2011 yılı Nihai YEK Listesi’ne dâhil olmayan tesisler için bir yıl, dâhil olan tesisler için 11 ay uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan 

açıklamaya göre 01.11.2010 ile 21.08.2011 tarihleri arasında işletmeye giren ve ‘2011 yılı Nihai YEK Listesi’nde yer almayan tesislerin YEK-

DEM’den son yararlanma yılını takip eden ilk takvim yılında; ‘2011 yılı Nihai YEK Listesi’nde yer alan tesislerin ise son yararlanma yılını takip 

eden ilk takvim yılının 11 ayında YEKDEM’den yararlanabileceğine karar verildi.  
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6. İstanbul Karbon Zirvesi dün İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapıldı. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından düzen-

lenen 6. İstanbul Karbon Zirvesi’nde “Yeşil Ekonomi: İklim Finansmanı ve Karbon Piyasası” adlı oturumun moderatörlüğünü Escarus Genel Mü-

dürü Dr. Kubilay Kavak yaparken TSKB Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Müdürü Kadir Sancar TSKB’nin sürdürülebilirlik yolculuğu, iklim fi-

nansmanı ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş konusunda çözümler sundu. 

Zorlu Enerji jeotermalde sıfır emisyon hedefliyor. Zorlu Enerji, Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap, Sürdü-

rülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından düzenlenen 6. İstanbul Karbon Zirvesi’nde jeotermal enerji üretiminde sıfır emisyon 

hedeflediklerini kaydetti. Son altı yılda toplam 2,2 milyar dolar hacminde bir yatırım yaptıklarını ve bu yatırımların %80’den fazlasının yenile-

nebilir enerji yatırımları olduğunu vurgulayan Kındap, “Jeotermal santrallerde az da olsa karbondioksit salımı sözkonusu. Proje ile bunların 

havaya salınmadan önce tutulması, saklanması ve yerin altına depolanmasını gerçekleştireceğiz. Bu projenin altına imza atarak jeotermalde 

de sıfır salım, sıfır emisyon hedefine ulaşmış olacağız” dedi.  

Rusya’dan temin edilen doğal gaz fiyatına indirim talep edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dünkü günübirlik Moskova ziyaretinde Rus-

ya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde doğal gazda fiyat indirimi talebini gündeme getirdi. Vladimir Putin görüşme sonrası konuş-

masında Türkiye'nin başka tedarikçilerden de gaz aldığını, ancak hiçbir ülkenin Rusya kadar istikrarlı bir tedarik ilişkisi sunamadığını belirterek 

iş dünyasının Rusya'dan doğal gaz tedarikinin aksamayacağına güvendiğini söyledi. Reuters’in haberine göre, yetkililer Rusya’dan Türkiye’ye 

satılan doğal gazda %10’dan az olmayacak şekilde indirim gerçekleşmesinin mümkün olduğunu belirtti. Rusya halen Türkiye’nin en büyük do-

ğal gaz tedarikçisi konumunda bulunuyor. Türkiye geçen yıl tedarik ettiği 50 milyar metreküp doğal gazın %47’sini Rusya’dan aldı. 
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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. 


