
ABD istihdam verileri sonrası Fed’den faiz indirimi beklentisinin kuvvetlen-

mesi ile gelişmekte olan ülke (GOÜ) para birimlerinin değer kazanımı sürü-

yor. Dün TL %1,3 değer kazanarak bu para birimleri içinde başı çekti. Bu sa-

bah dolar/TL kurunun 5,78 dolayında dengelendiğini ve dün görülen en düşük 

seviyelerden çok uzaklaşmadığını görüyoruz. Dünya piyasalarına baktığımız-

da, düşük faiz oranları ve ABD-Meksika ticaret anlaşmasının olumlu fiyatlan-

masının sürdüğünü görüyoruz. S&P 500 dün aralıksız yükselişini beşinci güne 

taşırken, Asya piyasaları bugün başta Çin (Şangay +%2) olmak üzere pozitif 

tarafta seyrediyor.   

TCMB, Mart 2019 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz 

varlık ve yükümlülükleri verilerini açıkladı. Finansal kesim dışındaki firmala-

rın döviz varlıkları, Mart ayında bir önceki aya göre 6 milyar 213 milyon dolar, 

yükümlülükler ise 732 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyon açığı ise 191 mil-

yar 899 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Şubat 2019 dönemine göre 5 mil-

yar 481 milyon dolar geriledi. Söz konusu dönemde varlık dağılımı incelendi-

ğinde ise bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğru-

dan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 5 milyar 219 milyon do-

lar, 151 milyon dolar ve 841 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise, 

bir önceki aya göre, yurt içinden sağlanan nakdi krediler 383 milyon dolar 

azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 

157 milyon dolar ve 958 milyon dolar arttı. 

TCMB Mayıs ayı reel efektif kur endeksini açıkladı. Reel efektif döviz kuru 

endeksi, TÜFE bazında Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla 2,93 puan azala-

rak 69,79'a indi. Endeks, Nisan ayında 72,72 düzeyinde bulunuyordu. TÜFE 

bazlı reel efektif kur endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre ise 9,51 puan dü-

şüş kaydetmiş oldu. Reel efektif kurdaki düşüş TL’nin ticaret ortaklarının para 

birimleri karşısında nominal olarak değer kaybettiğini gösterirken Türkiye’nin 

ihracatta fiyat rekabeti için güç kazandığı anlamına geliyor. 

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% 99.66            6.250%

22 Nisan 2020 5.125% 98.96            6.376%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.38            8.077%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 94,103             0.31% 4.24% 3.10%

BİST-30 117,888          0.20% 4.81% 3.10%

XUSIN 111,052          0.92% 3.43% 5.89%

XBANK 124,890          0.62% 6.40% 6.08%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.7737 -0.97% -2.44% 9.19%

Euro/TL 6.5315 -1.14% -1.77% 7.92%

Sepet Kur* 6.1535 -1.04% -2.09% 8.46%

Euro/Dolar 1.1312 -0.17% 0.87% -1.37%

Dolar/JPY 108.43 0.23% -1.60% -1.03%

DXY 96.7610 -0.02% -0.57% 0.60%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1327.73 -0.94% 2.16% 3.51%

Reuters/Jefferies CRB* 182.32 -0.18% -2.53% 3.62%

Brent (Dolar/varil) 62.29 0.74% -11.92% 15.46%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.36 0.55% 1.45% -19.39%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 22.97% 22.90%

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

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.15% 2.08%
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 7 milyar 445 milyon lira borçlandı. Bakanlık, dün yaptığı ilk ihalede 12 ay 

(364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit ve bileşik faiz %24,45 oldu. Nominal teklifin 4 milyar 342,3 

milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 924,3 milyon lira, net satış 2 milyar 349,7 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşların-

dan gelen 1 milyar 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 280 milyon liralık teklif alındı ve bu 

kesime 1 milyar 800 milyon liralık satış yapıldı. Gerçekleştirilen ikinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir %2,05 reel kupon ödemeli, 

TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede reel basit faiz %4,10, reel bileşik faiz %4,15 olarak belirlendi. Nominal teklifin 1 mil-

yar 155,3 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 835,3 milyon lira, net satış 835,2 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 

400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 206 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 960 milyon 

liralık satış yapıldı. Bugün de iki ihale var. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran ayı borçlanma programını toplamda dört ihale ve kira sertifikası 

ihracı ile tamamlamayı planlıyor. Bu plan kapsamında bugün iki yıl vadeli altı ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ile altı yıl vadeli altı 

ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvili yeniden ihraç edecek. Hazine bu ay toplam 11,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 9,3 milyar 

lirası piyasadan, 500 milyon lirası kira sertifikası olarak toplam 12 milyar liralık iç borçlanma programlıyor.  

INSTEX mekanizmasının kurgulanmasında sona yaklaşılıyor. Avrupa ülkelerinin ABD yaptırımlarından etkilenmeden İran’la ticaret yapabil-

mesine olanak sağlayacak mekanizma olarak tanımlanan INSTEX hakkında açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı, “tüm resmi gereklilikler 

yerine getirildi” ifadesini kullandı. INSTEX mekanizmasını Avrupa’dan Fransa, İngiltere ve Almanya kuruyor.  

G20 ülkelerinin maliye bakanları, büyük teknoloji şirketlerinin para kazandıkları ülkelerde vergi yükümlülüklerini azaltmak için kullandıkla-

rı yasal boşlukları kapatmak için “küresel ortak kurallar” konusunda anlaşma sağladı. Japonya'nın Fukuoka kentinde buluşan G20 maliye 

bakanları ve merkez bankası temsilcilerinin katıldığı iki günlük toplantının ardından 14 maddelik bir sonuç bildirgesi yayımlandı. Yayınlanan 

bildirgede, vergide yaşanan yasal boşlukları dolduracak düzenlemeler iki ana prensip üzerine kuruluyor. Birincisi, bir şirketin, şirket o ülkede 

ofisi bulundurmuyor olsa bile, ürün ve hizmet sağladığı bu ülkedeki vergilendirme hakkını bölüştürmek üzerine kurulu. Eğer şirketler, gelirleri-

ni düşük vergilerin olduğu off-shore vergi cennetlerine kaydırırsa, ikinci prensip olarak, küresel ortak vergi uygulaması getirilecek.  

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi’nin 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacağını öngördüklerini belirtti. Proje-

nin tanıtım toplantısına katılan Kurum, proje kapsamında 20 milyar lira tasarruf edileceğini ve bugüne dek 18 bin 750 kamu kurum ve kurulu-

şunda uygulamaya geçildiğini dile getirdi. "Deniz Çöpleri Eylem Planlarının Hazırlanmasına İlişkin Genelge"yi de yayımladıklarını açıklayan Ku-

rum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu genelge kapsamında da 81 ilimizde ve denize kıyısı olan özellikle 28 ilimizde valilerimizin sorumluluğunda 

hazırlanacak ve deniz çöpleriyle mücadeleye yönelik uygulamayı böylece başlatmış olacağız. Güneyde ve yine aynı şekilde denize kıyısı olan 

tüm illerimizde, teknelerimize, yatlarımıza atıklarının düzenli bırakılıp bırakılmadığının tespiti amacıyla Mavi Kart uygulamamız var. Bu uygula-

ma kapsamında da tüm teknelerimizin düzenli olarak takiplerini yapıyoruz.” 

Sinema gişe gelirinde Çin, gelecek yıl ABD’yi geride bırakacak. PwC'nin yayımladığı “Küresel Eğlence ve Medya Görünümü 2019-2023” rapo-

runa göre Çin'de sinema gişe gelirleri gelecek yıl 12,3 milyar dolara ulaşacak. Böylece gişe geliri 11,9 milyar dolar olan ABD'yi geride bırakacak. 

Tahminlere göre, geçtiğimiz yıl 2,1 trilyon dolara ulaşan küresel eğlence ve medya sektörü bu yıl 2,2, gelecek yıl ise 2,3 trilyon dolara ulaşacak.  

Patriot füzelerini üreten Raytheon ve United Technologies birleşiyor. ABD'nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden, Patriot ve Toma-

hawk füze savunma sistemlerini üreten Raytheon ile Pratt&Whitney jet motorları üreticisi ABD'li United Technologies'in havacılık bölümü bir-

leşme kararı aldı. Toplam piyasa değeri 170 milyar dolara yakın olan iki şirketin birleşmesi karşılığında Raytheon hissedarları elindeki her hisse 
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için 2,3348 yeni hisse alacak. İki şirket geçen sene 74 milyar dolarlık satış yapmıştı. Oluşacak yeni şirket Boeing'in ardından ülkenin alanında 

en büyük 2. şirketi olacak.  

Kanada hükümeti pipet ve tabak gibi tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması planını açıkladı. Başbakan Justin Trudeau, Montreal'de yap-

tığı basın toplantısında, yasağın 2021 yılında yürürlüğe gireceğini söyledi. Trudeau ayrıca, geri dönüşüm sorumluluğunu plastik ürünler üreten 

veya satan şirketlere verecek yeni önlemler de planlamış durumda. Plastikler üzerindeki bu baskı, Avrupa Birliği, Hindistan ve Kaliforniya'daki 

yönetimler tarafından, çöplerle dolu okyanuslarla ve ölü deniz hayvanlarının sindirim sistemlerindeki plastik torbalarla çekilmiş görüntülerle 

desteklenen bir çabanın sonucu gerçekleşti. 

Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci büyük sulama projesi olan Silvan Barajı’nın yapım çalışmaları sürüyor. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 

kapsamında devam eden yatırım kapsamında, barajda tutulan suyun verimli ovalara aktarılmasını sağlayacak 13,4 kilometrelik Silvan Tüneli 

projesinin, toplamda 1,2 milyar liraya mal olması beklenmekte. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın; baraj inşaatındaki fiziki ta-

mamlanmanın %58 olduğunu ve barajın 2019 yılı sonunda su tutmaya başlaması beklendiğini ifade etti. 



Gündem | 11 Haziran 2019 
4 

2%

6%

10%

14%

18%

22%

26%

30%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TCMB Faiz Koridoru

1 Haftalık Repo Faizi GLP Faizi AOFM

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

1 Yıllık 2 Yıllık 3 Yıllık 5 Yıllık 10 Yıllık

Hazine Tahvillerinde Getiri Eğrisi

Dün Önceki Gün 1 Hafta Önce 1 Ay Önce 2018 Sonu

Not: Ertesi gün valörlü - Kapanış - Bileşik Faiz 

90

110

130

150

170

190

Oca 18 Mar 18 May 18 Haz 18 Ağu 18 Eki 18 Ara 18 Şub 19 Nis 19

USD / GOÜ Para Birimleri 
01/01/2018 = 100

TRY ZAR BRL RUB INR IND

 50,000

 70,000

 90,000

 110,000

 130,000

 150,000

 170,000

 190,000

 210,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hisse Endeksleri

XU100 XU030 XBANK XUSIN

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

Oca 17 Nis 17 Tem 17 Eki 17 Oca 18 Nis 18 Tem 18 Eki 18 Oca 19 Nis 19

Türkiye'nin 5 Yıl Vadeli CDS Spreadi
baz puan

1.2%

1.6%

2.0%

2.4%

2.8%

3.2%

3.6%

75

80

85

90

95

100

105

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dolar Endeksi ve 10 Yıllık ABD Hazine Tahvil Faizi

DXY Endeksi (sol eksen) ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi (sağ eksen)

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

 180

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MSCI Hisse Endeksleri
ABD doları cinsinden, 01/01/2013 = 100

MSCI - Dünya MSCI - GOÜ MSCI - Türkiye

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Küresel Gösterge Faizler

Libor - 3 Aylık Libor - 6 Aylık Euribor - 3 Aylık Euribor - 6 Aylık

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. 


