
ABD'de Washington yönetimi, ABD-Çin ticaret savaşının katlanarak büyümesine ne-

den olacak bir adım daha attı. ABD'nin getirdiği ek ticaret vergileri karşısında Çin'in bu 

tarifelere yönelik misilleme yapması nedeniyle, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Başkan 

Donald Trump'ın 18 Haziran'da verdiği talimat doğrultusunda %10'luk ek gümrük vergisi 

konulacak 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürün listesi yayımlandı. AFP haber ajansına 

göre, Çin, ABD'nin tehdidine karşılık verileceğini duyurdu. Yaklaşık 200 milyar değerinde 

5 bin ürünün bulunduğu listede deniz mahsullerinden spor eldivenine, doğal ve kimya-

sal minerallerden sebze-meyvelere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine kadar pek 

çok çeşitte ürün yer alıyor. Bununla birlikte, listenin önemli bir bölümünü "Made in Chi-

na 2025" girişimini zedeleyecek teknoloji ağırlıklı ürünlerin oluşturması dikkati çekti. 

Amerikan iş dünyası ve kamuoyunun yorumuna açılan listenin geri bildirimler ışığında 

60 gün içinde son şeklini alacağı bildirildi. Trump, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, 

Çin'in yeniden misilleme yapması durumunda tarife getirilecek toplam ürün değerinin 

500 milyar doları bulabileceğini söylemişti. ABD'nin tüm adımlarına "kısasa kısas" pers-

pektifiyle yanıt veren Pekin yönetimi, Trump'ı dünya ekonomi tarihindeki en büyük tica-

ret savaşını başlatmakla itham etmekte. Listede düşük katma değere sahip imalat ve 

tarım ürünleri de yer almakta. Dolayısıyla yeni uygulama üretimi ABD’ye kaydırmaktan 

ziyade Çin dışındaki diğer doğu Asya ülkelerine kaydırabilir ve ABD’nin beklediği etkiyi 

yaratmayabilir. Haber akışı ile Asya-Pasifik piyasalarında satışlar söz konusu. Çin’de ana 

hisse endeksi Shanghai Composite 1,8% düşüş kaydederken Hong Kong’ta Hang Seng 

endeksi %1,5, Güney Kore KOSPİ endeksi %0,55, Japonya Nikkei 225 endeksi %1,0 geri-

ledi. ABD vadelilerinde ise %0,7-0,8 aralığında satışlar söz konusu. Kurlar tarafında dolar 

endeksi 94,25’e yükselirken denizaşırı işlem gören yuan 6,674'e indi ve geçen hafta gö-

rülen 11 ayın en düşük seviyelerine tekrar oturmuş oldu. 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Abu Dhabi'de Sky News Arabia'nın yaptığı söyleşi-

de, İran'ın petrol ihraç etmesini engellemek için Washington'un Kasım ayı itibariyle 

başlatacağı yaptırımlardan muaf tutulmak isteyen bazı ülkelerden gelen taleplerin 

değerlendirileceğini ifade etti. İran'dan petrol ithal eden başlıca ülkeler arasında Tür-

kiye'nin yanı sıra Çin, Hindistan ve Irak yer alıyor. Ancak Pompeo ülke adı telaffuz etme-

di. 

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak enflasyonu tekrar tek hanelere indirmek için 

çok yoğun mesai harcayacaklarını ve küresel finansal sistemle daha fazla entegre ola-

rak piyasa ekonomisiyle uyumlu hareket edeceklerinin altını çizdi. Bakan Albayrak 

"özel sektör mantığıyla çok daha hızlı hareket eden, aktif yönetim dönemine girecek bir 

Türkiye var" diye konuştu. 

11-Tem Hazine itfası: 17,74 milyar TL 
 TCMB, Ödemeler Dengesi, Mayıs  
 (Piyasa beklentisi: 5,5 milyar dolar, TSKB: 6 milyar dolar)  

 ABD, ÜFE, Haziran 
 Cumhurbaşkanının Brüksel ziyareti 
12–Tem BDDK, Haftalık istatistikler 
 TCMB, Haftalık para ve banka istatistikleri 

 Almanya, TÜFE, Haziran 
 ABD, TÜFE, Haziran 
 Euro Group Toplantısı ve Euro Bölg. Sanayi Üretimi, Mayıs  
16-Tem Hazine, Merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri, Haziran 
 TÜİK, İşgücü istatistikleri, Nisan 

 TCMB, Özel sektör yurtdışı kredi borcu, Mayıs 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.38            6.687%

22 Nisan 2020 5.125% 96.75            7.093%

18 Mayıs 2021 4.875% 90.73            8.574%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 96,275             -3.00% -0.40% -16.52%

BİST-30 118,263          -3.17% -0.46% -16.78%

XUSIN 120,502          -0.69% 0.00% -6.89%

XBANK 127,062          -6.48% -4.40% -25.86%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.7009 -0.67% 4.68% 24.07%

Euro/TL 5.5255 -0.78% 4.48% 21.50%

Sepet Kur* 5.1156 -0.84% 4.80% 22.76%

Euro/Dolar 1.1742 -0.06% -0.28% -2.12%

Dolar/JPY 110.98 0.13% 0.75% -1.50%

DXY 94.1520 0.08% 0.37% 2.28%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1255.23 -0.17% -3.11% -3.63%

Reuters/Jefferies CRB* 203.24 0.04% -0.40% 3.23%

Brent (Dolar/varil) 78.86 1.01% 3.93% 17.93%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.79 -0.18% 0.82% -5.76%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.10% 19.77%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.61% 17.07%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.31% 7.30%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.84% 2.86%
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Türkiye'nin güven ve istikrar konusunda güçlü çıpaya sahip bir ülke olduğunu belirten Berat Albayrak "Yapısal değişim konusunda adımları çok 

daha hızlı atacağız. Bağımsız kurumların küresel politikalarla uyumlu şekilde eskiden daha başarılı performans göstereceğine şahit olacağımız bir 

döneme gireceğiz" dedi. 

Hazine, Temmuz ayı borçlanma programı çerçevesinde dün gerçekleştirdiği üç ihalede 2 yıllık göstergede bileşik faiz %20,28; 10 yıllık gösterge-

de %17,60; değişken faizlide ortalama fiyat ise 92,198 TL oldu. Haziran ayında yapılan ihalelere göre 2 yıllık gösterge tahvil faizi 93 baz puan, 

10 yıllık tahvil faizi ise 66 baz puan artmış oldu. Gösterge 2 yıllık tahvilde net satış 704,7 milyon TL ve nominal teklif 2,605 milyon TL olurken değiş-

ken faizli 7 yıllık tahvilde net satış 631,6 milyon TL, nominal teklif 1,749 milyon TL olarak gerçekleşti. Son olarak ise en uzun vadeli tahvil olan 10 

yıllık tahvilde net satış 713,7 milyon TL, nominal teklif 1,968,8 milyon TL oldu. İhale öncesi ROT’ta satış 6,949 milyon TL ile yine güçlüydü (5,789 

milyon TL piyasa yapıcılar; 1,240 milyon TL kamu alımı gerçekleşti). Temmuz ayı borçlanma takvimini dün itibarıyla tamamlayan Hazine, 17,5 mil-

yar TL’lik Temmuz itfasına karşılık, aylık stratejisinde yer alan 20,9 milyar TL’lik borçlanma hedefini aşarak toplamda 21,5 milyar TL’lik borçlanma 

gerçekleştirdi. Böylece Haziran sonrasında Temmuz ayında da Hazine borç çevirme oranını %120 ve üzerinde tutarak hedefinden yüksek bir oran-

da iç borcunu çevirmiş oldu. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) yayımladığı rapora göre OECD üyesi ülkelerde işsizlik, Mayıs'ta bir önceki aya göre 0,1 puan 

azalarak %5,2'ye geriledi. Rapora göre, Euro Bölgesi'nde ise işsizlik oranı Mayıs'ta değişmeyerek %8,4'te kaldı. OECD'ye üye ülkeler içerisinde 

Mayıs'ta en yüksek işsizlik 0,2 puanlık düşüş kaydetmesine karşın %15,8 ile İspanya'da gerçekleşti. İspanya’da genç işsizlik ise %33,8 olarak gerçek-

leşti. 

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) tarafından açıklanan veriye göre; Almanya’da yatırımcı güveni, beklentilerden de fazla gerileye-

rek -24,7 ile 2012’den bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti. Olumsuz gelen veri, ekonomik görünümde kötüleşme gören yatırımcı 

sayısının arttığını gösteriyor. 

Bugün yurtiçinde cari işlemler açığı takip edilecek tek veri. Cari işlemler dengesinin Mayıs'ta dış ticaret açığının enerji ve altın öncülüğünde 

yükselişini sürdürmesi ve yıllık olarak tepe noktasını görmesi ardından geçen yılın aynı ayına göre %1,5 artışla 5,5 milyar dolar, yılsonunda ise %10 

artışla 52,1 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 günlük NATO Zirvesi için Brüksel’e uçuyor. 

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu Bloomberg’e verdiği söyleşide faiz ve döviz kurundaki artış ile inşaat sektöründe 

durgunluk emareleri gözlemlendiğini belirtti. Ağaoğlu borçlara kıyasla varlıklarının çok daha yüksek olduğunu, satışların durgunlaştığı bu dö-

nemde biraz fiyat indirerek varlık satışı yapmak suretiyle bu dönemi geride bırakacaklarını ifade etti. Grubun toplam banka borçlarının aktiflere 

oranının %9,4 oranında olduğunu ekleyen Ağaoğlu, 2018 sonunda bu oranı yarıya indirmeyi amaçladıklarını, bu çerçevede aktiflerin %4-5’i oranın-

da bir satış planladıklarını belirtti. Banka borçlarının İstanbul Finans Merkezi’nin planlanandan daha uzun sürmesi nedeniyle oluştuğunu vurgula-

yan Ağaoğlu, bu projeye stratejik ortak alma fikrine sıcak baktığını da ifade etti. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 2018 yılı fındık rekoltesini belirlemek üzere oluşturulan komisyon 

üyelerinin çalışmalarını tamamladığını, fındık rekolte çalışmalarının tüm il ve ilçelerde özverili şekilde yapıldığını ve 2018 yılı fındık rekoltesini önü-

müzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanacağını ifade etti. 

TARSİM, 2018’in ilk yarısında tüm tarım sigortası branşlarında sigortalanan varlık bedelinin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %28 artarak 

28 milyar liraya ulaştığını belirtti. Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin büyümeyi sürdürdüğü, üreticilerin tarım sigortasına olan ilgisinin 

arttığı, değişen iklim şartları sebebiyle yaşanan doğal afetlerin, sistemin güçlü yapısının, bu alandaki yeni uygulamaların ve devletin tarımın gelişi-

mini teşvik eden yaklaşımının bu artışta etkili olduğu ifade ediliyor. 
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Geçen yılın ilk yarısında toplam 4 milyon 746 bin TEU olan ülke genelindeki konteyner limanlarında yük elleçleme miktarı bu yılın aynı döne-

minde 5 milyon 446 bin TEU'ya yükselerek rekor kırdı. Konu hakkında konuşan Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, 

Türk limanlarında yük hacminin artışının umut verici olduğunu ve Türk limanları arasında daha kolay taşımacılık için yeni düzenlemelerin yapılması 

gerektiğini söyledi. Öztürk, Türkiye’nin geniş vizyonlu denizcilik politikaları ile Yeni İpekyolu Projesi başta olmak üzere denizciliğin küresel rotala-

rında önemli bir merkez haline geleceğini ifade etti.  

Sakarya’da alternatif su kaynağı olarak inşa edilen Akçay Barajı üzerine 3 adet hidroelektrik santrali (HES) kurulacak. Sakarya Büyükşehir Bele-

diyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin sağlam altyapıyla buluşturulmasıyla yetin-

mediklerini, aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik de yatırımlar yaptıklarını kaydetti. Akyazı’da Keremali HES projesinde çalışma-

ların başladığını işaret eden Keleş, tesiste 4 milyon kilovata kadar enerji üretebileceklerini belirtti. 

Kırklareli’ne 500 MWm’lık Eren-1 Termik Santrali kurulacak. Deba Madencilik, Kırklareli’nde yaklaşık 350 milyon dolar yatırımla 2 x (245 

MWe/250 MWm) kapasiteli kömür yakıtlı Eren-1 Entegre Termik Santrali kurmayı planlıyor. Santralin yılda 3 bin 500 gigavat-saat brüt elektrik üret-

mesi hedefleniyor. Dolaşımlı akışkan yatak teknolojisine göre yılda 7 bin saat çalışması planlanan olan santralde, her bir ünitede 179 ton/saat 

olmak üzere toplam 358 ton/saat (2.506.000 ton/yıl) kömür (linyit) yakılacak. Tesiste gerekli olacak su miktarı yaklaşık 120 m3/saat olarak hesap-

lanıyor. 

Türk enerji şirketi Unit International İran’da iki doğalgaz santrali inşa edecek. Termik Santraller Holding Şirketi (TPPHC) Genel Müdürü Mohsen 

Tarztalab Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “İki santralin inşasına başlanması ile ilgili olarak, bir yıl boyunca müzakere ettik ve şu anda son aşa-

maya geldik” dedi. Projenin toplam maliyetinin 1,2 milyar dolar olması bekleniyor. 

Japon sanayi firması Denso ve Suudi Arabistan'ın en büyük gruplarından ALJ'nin İzmir'de kurduğu otomotiv yan sanayi şirketinin el değiştirece-

ği belirtildi. DJ Cool Klima'yı Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri adlı şirketin alacağı ve DJ Cool'un hisselerinin tamamı için 8,1 

milyon lira ödeyeceği ifade edildi. Aylık bin adet ünite üretim kapasitesine sahip söz konusu tesiste, Türkiye pazarının yanında ihracata yönelik 

üstün teknolojik ürünlerin üretimi de gerçekleştiriliyor.  

Tesla’nın ABD dışındaki en büyük yatırımını Çin'e yapacağı belirtildi. Şanghay'daki yerel yönetimle bir mutabakat anlaşması imzalamaya hazır-

lanan Tesla’nın, yılda 500 bin araç üretecek bir fabrika kurmayı planladığı ifade edildi. Tesla CEO'su Elon Musk Kasımda yaptığı açıklamada üç yıl 

içerisinde Çin üretimine başlayacaklarını söylemişti. 

Türk Hava Yolları (THYAO) - Haziran ayına ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket Haziran’da 6,3 milyon yolcu taşıdı. Bu rakam geçen 

yılın aynı ayına göre %10,6 artışı ifade ediyor. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %14,5, dış hatlarda %7,8 oranında  gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı 

Haziran’da 2,6 puanlık artış ile %79 olarak gerçekleşti. Dış hat seferlerde doluluk oranı 2,7 puanlık artış gösterdi.  

Pegasus (PGSUS) - Haziran ayına ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı. Haziran’da şirketin toplam yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2 arttı 

ve 2,56 milyon oldu. Misafir sayısındaki artış iç hatlarda %9,8, dış hatlarda %7,3 olarak gerçekleşti. Doluluk oranı 3,6 puan (iç hatlar: 0,3, dış hatlar: 

6,04) artışla %84,9’a ulaştı. Yılın ilk altı ayı baz alındığında, misafir sayısının %13,9 yükseldiği, doluluk oranının ise 2,9 puan iyileştiği görülüyor. 
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2018 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.  

 


