
Geçtiğimiz hafta Ramazan Bayramı’nın ikinci gününden itibaren dolar/TL 

kurunda bir yükseliş eğilimi görmüştük. Cuma günü S-400 füze savunma sis-

temleriyle ilgili Türkiye ve ABD arasındaki görüşmelerin olumsuz sonuçlanabi-

leceğine ilişkin kaygılar ve Türkiye’nin F-35 programından çıkartıldığına ilişkin 

basına yansıyan haberler ile kur 5,87’yi test etti. Ancak günün ikinci yarısında 

beklentinin oldukça altında gelen ve orta vadede Fed’in faiz indirmesi beklen-

tisini tekrar ortaya çıkaran ABD tarım dışı istihdam verisi hem kur hem BIST-

100 açısından belirleyici oldu. Bu noktada kur kısa süreliğine 5,80’in altında 

gerilerken, BIST-100 %6’nın üzerinde primlenen bankacılık hisseleri öncülü-

ğünde %3,8 değer kazandı. Sabah saatleri itibariyle dolar/TL kuru 5,85 dola-

yında dengelenmiş durumda.  

ABD’de Mayıs ayı tarım dışı istihdam verileri açıklandı. 175 bin seviyesinde-

ki beklentiye karşın tarım dışı istihdam 75 bin artış kaydetti. Ortalama saatlik 

kazançların aylık %0,3 oranında artış kaydetmesi beklenirken, artış oranı %0,2 

seviyesinde kaldı. Böylece yıllık artış %3,2’den %3,1’e gerilemiş oldu. Mart ve 

Nisan ayına ilişkin istihdam verilerinin de yaklaşık 40’ar bin aşağı yönlü revize 

edildiği görülüyor. Zayıf gelen istihdam verileri ticaret savaşının ABD ekono-

misi üzerinde hasar yaratmaya başladığı şeklinde yorumlanıyor. Getiri eğrisi-

nin terse dönmesinin verdiği 1 yılı aşan vadede resesyon sinyali ve Powell’ın 

geçtiğimiz hafta gerekirse faiz indirilebileceği vurgusunun üzerine zayıf gelen 

istihdam verileri, para politikasında olası gevşeme beklentileri ile birlikte risk 

iştahını olumlu etkiliyor.  

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Almanya’nın 2019 yılı büyüme tah-

mini %1,6’dan %0,6’ya düşürdü. 2020 tahminini de 0,4 yüzde puan düşüre-

rek %1,2’ye çeken Bundesbank, 2021 yılında ise %1,3 oranında büyüme ön-

gördü. Banka aşağı yönlü revizyona gerekçe olarak zayıf kalan küresel talebin 

Alman sanayisi ve ihracatı üzerinde yaratacağı baskıyı ön plana çıkardı.  

 

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% 99.54            6.562%

22 Nisan 2020 5.125% 98.75            6.628%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.25            8.142%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 93,809             3.83% 2.54% 2.78%

BİST-30 117,652          4.13% 3.12% 2.89%

XUSIN 110,035          2.11% -0.59% 4.92%

XBANK 124,121          6.30% 6.37% 5.42%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.8300 0.94% -6.70% 10.26%

Euro/TL 6.6070 1.29% -6.06% 9.16%

Sepet Kur* 6.2185 1.07% -6.37% 9.60%

Euro/Dolar 1.1331 0.51% 0.48% -1.20%

Dolar/JPY 108.18 -0.20% -1.23% -1.26%

DXY 96.5440 0.28% -0.81% 0.66%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1340.30 0.38% 3.98% 4.06%

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

Brent (Dolar/varil) 63.29 1.31% -11.53% 14.96%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.34 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) 22.90% 24.97%

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

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.13% 2.13%
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Fitch Ratings Deutsche Bank’ın uzun vadeli kredi notunu BBB seviyesine düşürdü. Fitch açıklamasında “Deutsche Bank'ın notunun düşürül-

mesi, devam eden problemleri ve bankanın karlılığını arttırma ve iş modelini istikrarlı hale getirmede ilerlemenin sınırlı kalmasını yansıtmakta-

dır.” ifadelerine yer verdi. Bankanın notu S&P’de BBB+, Moody’s’de ise A3 seviyesinde.  

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası başkanları toplantısı Japonya’da gerçekleştirildi. Toplantının ana gündemi ticaret gerilimleri ve 

yavaşlayan ekonomik büyüme vurguları üzerinden şekillendi. “Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyümeye Katkı Sağlayacak Ticaret ve Yatırımın Des-

teklenmesi” oturumunda konuşan Ticaret Bakanı Pekcan korumacı politikalar konusunda uyarıda bulundu. Alınan önlemlerin küresel tedarik 

zincirini bozan ve sisteme güveni azaltan nitelikteki uygulamaların önünü açabileceğini belirten Pekcan, “kısa vadeli çıkarlar için geleceğimizi 

feda etmemeliyiz” ifadelerini kullandı.  

Trump, Meksika’ya uygulayacağı ek vergi kararından vazgeçti. Başkan Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla, ABD ve Meksi-

ka’nın anlaşmaya vardığını ve Meksika’dan ithal edilecek ürünlere ek vergilerin uygulanmayacağını belirtti. 

ABD’den İran’a yeni yaptırım. ABD Ticaret Bakanlığı İran'ın petrokimya sektörüne yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe soktu ve ülkenin en 

büyük petrokimya grubu PPC ve 39 yan kuruluşunu yaptırım listesine aldı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün iki ihale düzenleyecek. İlk ihalede 12 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak. İkinci ihale-

de ise 5 yıl (1820 gün) vadeli 6 ayda bir %2,05 reel kupon ödemeli, TÜFE’ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Bu hafta 12 Hazi-

ran’da TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı beklenecek. Faizlerde bir değişiklik beklemiyoruz. 14 Haziran’da Nisan ayına ilişkin 

ödemeler dengesi istatistikleri ve TCMB beklenti anketi sonuçları takip edilecek.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, serbest veri akışı ve kişisel verilerin gizliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. G20 Ticaret 

ve Dijital Ekonomi Bakanları toplantısının ilk gününde katıldığı "Dijital Ekonomi Oturumu"nda yaptığı konuşmada Varank, dünyada 20 milyar-

dan fazla elektronik cihazın birbirine bağlandığını ifade ederek bu cihazların, güvenli bir şekilde saklanması ve transfer edilmesi gereken peta-

baytlar büyüklüğünde veri ürettiğine dikkati çekti. Uluslararası şirketlerin dünya genelinde kullanıcı verilerini depoladığı kısıtlı sayıda veri mer-

kezleri olmasına rağmen bir çok ülkenin sınır ötesi veri transferi yapmak yerine kendi yerel veri merkezlerini kurmak istediğini anlatan Varank, 

şunları kaydetti: “Serbest veri akışının başarıya ulaşabilmesi için en önemli iki nokta güveni tesis etmek ve kişisel ile kişisel olmayan verileri 

ayrıştırmaktır. Bu ayrımın yanı sıra verinin anonimleştirilmesi de bu deklarasyona duyulan güveni sağlamlaştıracaktır. Bu nedenle G20 üyeleri 

olarak 'verinin anonimleştirilmesine' özellikle odaklanmamız gerekmektedir.” 

Antalya’ya günlük gelen turist sayısında yeni bir rekor kırıldı. 8 Haziran’da hava yoluyla gelen turist sayısı 85.205 olarak gerçekleşti ve tüm 

zamanların en yüksek rakamına ulaştı. 

Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattı sözleşmesi 11 Haziran'da imzalanacak. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı projesinin bir kısmını oluşturan 

Çerkezköy-Kapıkule kesiminin sözleşmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi 

Christian Berger tarafından imzalanacak. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Avrupa Birliği-Türkiye 

Mali İşbirliği çerçevesinde IPA II döneminde gerçekleştirileceği en büyük altyapı projeleri arasında yer alıyor. Proje, Halkalı-Ispartakule, Ispar-

takule-Çerkezköy ve Çerkezköy-Kapıkule olmak üzere 3 kısımdan oluşuyor. Projenin 155 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin inşası Av-

rupa Birliği ve Türkiye’nin ortak finansmanıyla gerçekleştirilecek. Toplam 275 milyon euro AB fonu kullanılacak. 76 kilometrelik diğer kısımlar 

ise eş zamanlı olarak TCDD Genel Müdürlüğü tarafından milli bütçe imkanlarıyla yapılacak.  
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Türk mobilya sektörü ABD'ye ihracatı artırıyor. Ege İhracatçı Birlikleri’nden (EİB) derlenen bilgiye göre Türkiye, mobilya ihracatından Ocak-

Nisan 2019 döneminde 1 milyar 104 milyon dolar kazandı. İhracatta ilk sırada 146 milyon 511 bin dolarla Irak yer aldı. Bu ülkeyi 78 milyon 262 

bin dolarla Almanya ve 78 milyon 77 bin dolarla Suudi Arabistan izledi. Ocak-Nisan döneminde mobilya ihracatında en önemli artış %44 ile 

ABD pazarında yaşandı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, konu ile ilgili yap-

tığı açıklamada hedef pazar olarak belirledikleri ABD'nin mobilyaya yılda yaklaşık 50 milyar dolar ödediğini belirtti ve 2019 yılında mobilya ih-

racatının 4 milyar dolara ulaşacağını beklediklerini kaydetti.  

Türkiye’nin fiber altyapı uzunluğu 355 bin 28 kilometreye ulaştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri'nden derlenen 

bilgiye göre Türkiye’de geçen yılın sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 448 işletmeciye 795 yetkilendirme ya-

pıldı. Fiber uzunluk, 2015'in sonunda 268 bin 120 kilometreyken, geçen yılın sonu itibarıyla 355 bin 28 kilometreye yükseldi. Böylece ülkenin 

67 bin 28 kilometre olan kara yolu ağını 5'e katladı. İnternet abone sayısı, geçen yılın sonu itibarıyla bir önceki yıla kıyasla %8,2 arttı. En yüksek 

artış %44,5'lik oranla "Eve Kadar Fiber" ile %12,7'lik oranla "Kablo İnternet" abone sayısında görüldü. 

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota ve Subaru elektrikli araçlara özel bir platformu geliştirilmesi ve C segmenti için %100 elektrikli 

SUV üretilmesi için iş birliğine gidecek. İki şirket 2005 yılından bu yana üretim ve satışın başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak çalışma 

yürütüyor. 

Subaru karbondioksit salımını düşürmeyi planlıyor. Şirketten yapılan açıklamada, Boxer motor ve şanzıman ürettiği Gunma Oizumi Üretim 

Tesisi’nde bir güneş enerjisi santralinin ve Gunma'daki Üretim Tesisi’nde ve Tokyo Mitaka'daki Tokyo Ofisi’nde “Aqua Premium” hidroelektrik 

santralinin kurulması gibi yeni atılımların markanın karbondioksit salımını %3 oranında azaltmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Projenin tah-

mini tamamlanma tarihi ise Mart 2021. Tüm bu çalışmalar Subaru’nun 2030 yılında %30 karbondioksit salımı azaltımı hedefleri doğrultusunda 

gerçekleşiyor. 

Fatih gemisi Kıbrıs’ın batısında bir kuyu açtı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in açıkladığı Finike-1 kuyusu, Kıbrıs adasının yak-

laşık 80 kilometre batısında yer alıyor. Dönmez ayrıca, Finike-1 kuyusunda 2.338 metre deniz derinliğinde 100 gün boyunca sondaj yapılacağı-

nı ifade etti.  

Türkiye’nin önemli plastik üreticilerinden Emaş Plastik satılıyor. Emaş Plastik; 3 Japon firması, Sumitomo (%55,1), Toyo Ink (%25) ve Itochu 

Corporation (%19,9) konsorsiyumu tarafından kurulan Sumika Polymer Compounds Europa tarafından satın alınıyor. Satın almaya ilişkin tutar 

ve tarihe ilişkin detay bilgi paylaşılmadı.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sektöre 3 dilde yatırımcı çekecek. Birincisi 2018 yılında İngilizce olarak ve yabancı girişimcilere yol gös-

terici olması amacıyla hazırlanan Türkiye enerji yatırım rehberi, Arapça ve Çince olarak yayınlanacak. Rehber, Türkiye’nin enerji ve madencilik 

sektörlerindeki mevcut durumu, potansiyeli, yatırım fırsatları ve başlıca piyasa aktörlerini tanıtıyor. 
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TÜİK 
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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. 


