
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bugün Singapur'da yap-

tıkları ve Kore yarımadasını nükleer silahlardan arındırmanın hedeflendiği zirvede 

önemli mesafe alındığını ve bir anlaşma imzalayacaklarını söyledi. Anlaşmanın içeriği 

hakkında resmi bilgi bulunmuyor, ancak ABD'li bir yetkili CNN televizyonuna, anlaşma-

nın görüşmelerde alınan mesafeyi tescil eden ve bu ivmenin korunması temennisini içe-

ren bir belge olacağını söyledi. Trump ve Kim'in görüşmeden netice almaları Kuzeydoğu 

Asya'nın güvenlik çehresini kalıcı şekilde değiştirecek diplomatik bir dönüm noktası teş-

kil edebilir.  

ABD - K. Kore görüşmesinden gelen olumlu haber akışı neticesinde küresel piyasalar-

da dolar yen karşısında son 3 haftanın en yüksek seviyesine çıkarken G. Kore wonu ve 

Asya hisseleri sınırlı bir şekilde değer kazandı. Zirveden çıkacak bir başarı hikayesine 

yönelik pozisyon alınmamasının haklı gerekçeleri var. Öncelikle geride kalan haftasonu 

G7 Zirvesi'nde zirve yapan ticaret kısıtları sorunu dünya ticareti ve dolayısıyla küresel 

büyüme üzerinde en önemli tehdit konumunda. Öte yandan yatırımcılar haftanın geri 

kalanında üç büyük merkez bankasının peşpeşe vereceği kararlar ve İngiliz parlamento-

sunda Brexit yasasına yönelik oylama öncesinde belli bir yönde pozisyon taşımak konu-

sunda çekimserler. Piyasalar için bir önemli avuntu ise İtalya'dan geldi. İtalya'da yeni 

kurulan koalisyon hükümeti Euro Bölgesi'nden çıkmak veya borç ödemelerinde kısıntıya 

gitmek gibi bir irade taşımadığını bildirdi. 

Türkiye ekonomisi 2018’in ilk çeyreğinde %7,0 olan piyasa beklentisinin üzerinde %7,4 

büyüdü. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre GSYH bir önceki çeyreğe göre 

%2'lik artış gösterdi. Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 2018 yılının ilk çeyreğinde 882,8 

milyar dolara ulaştı. Özel tüketim harcamaları %11 büyüme ile ilk çeyrekte büyümenin 

lokomotifi olurken devletin nihai tüketim harcamaları %3,4, sabit sermaye yatırımları ise 

%9,7 yükseldi. Aynı dakikalarda gelen veride ise Nisan ayı cari işlemler açığı 5,2 milyar 

dolarlık piyasa beklentisinin üzerinde 5,4 milyar dolar olarak açıklandı. Aylık cari açık 

geçen yılın aynı ayına kıyasla 1,7 milyar dolar arttı ve böylece 12 ay birikimli açık 57,1 

milyar dolar ile son dört senenin en yüksek seviyesine yükseldi. Enerji ve altın hariç cari 

açık genişlemeye devam etti. Cari işlemler açığının finansmanı tarafında, uzun ve kısa 

vadeli finansmanda dengeli bir seyir görmekteyiz. Doğrudan yatırımlar, yurtdışı kaynaklı 

uzun vadeli kredi ve mevduat kanalıyla 12 aylık toplamda 25,2 milyar dolarlık kaynak 

sağlandı. Nisan itibarıyla 12 aylık toplamda 23,3 milyar dolarlık kısa vadeli kaynak girişi 

söz konusu oldu.  

12–Haz ABD, TÜFE, Mayıs 
 Almanya, ZEW Endeksi 
 Trump  - Kim Jong-un Görüşmesi, Singapur 

 OPEC Aylık Rapor 
13-Haz  Fed Toplantısı 
 TÜİK, Sanayi Üretimi, Nisan 
 Euro B., Sanayi Üretimi, Nisan 

 ABD, ÜFE, Mayıs 
14-Haz Avrupa Merkez Bankası Toplantısı 
 TCMB, 7 Haziran PPK Toplantı Tutanakları 
15-Haz Rusya Merkez Bankası Toplantısı 
 Euro Bölgesi, Enflasyon (nihai), Mayıs 

 Japonya Merkez Bankası Toplantısı 

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Bist-100 96,661.36      0.82% -6.49% -16.19%

Bist-30 118,806.48   0.98% -6.54% -16.40%

XUSIN 120,503.19   1.21% -2.65% -6.88%

XBANK 132,904.16   0.00% -9.75% -22.45%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.5210 -0.94% 6.25% 20.20%

Euro/TL 5.3300 -0.46% 5.51% 17.95%

Sepet Kur* 4.9263 -0.60% 5.91% 18.98%

Euro/Dolar 1.1782 0.48% -0.65% -1.86%

Dolar/JPY 110.02 0.35% 0.38% -2.23%

DXY 93.576 -0.28% 0.81% 1.38%

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

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.50 6.52%

22 Nisan 2020 5.125% 96.61 7.10%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.00 7.18%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1299.74 0.10% -1.49% -0.34%

Reuters/Jefferies CRB* 204.75 -0.31% -1.89% 3.64%

Brent (Dolar/varil) 76.46 -1.11% -0.86% 14.34%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.949 2.04% 5.10% -0.14%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.86% 18.72%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.32% 15.01%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.67% 7.53%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.96% 2.95%
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Dünün son makro verisi TCMB Haziran ayı Beklenti Anketi enflasyon beklentilerinde devam eden bozulmayı ortaya koydu. 2018 Haziran ayı 

için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi %0,82 olurken cari yıl sonu TÜFE beklentisi %11,07’den %12,28'e yükseldi. 12 ay sonrasına yönelik bek-

lenti ise %10,15’den %10,47’ye çıktı. 2018 yıl sonu için USD/TL kuru beklentisi 4,44’den 4,58’e, 12 ay sonrası için ise 4,58’den 4,78’e yükseldi. 

Anket sonuçlarına göre önümüzdeki dönemde TCMB’den ek faiz artışı beklenmiyor ve 6 ay sonrasına yönelik olarak TCMB’nin kademeli olarak faiz 

indirimlerine gitmesi bekleniyor. Bununla birlikte 2018 yılı için büyüme beklentisi %4,6’dan %4,2'ye gerilerken 2019 büyüme beklentisi ise %

4,4’ten %4,1’e indi. 

Dün gün içinde dalgalanan piyasalarda, kurda gözlenen sert yükseliş ve endeksteki değer kaybı öğleden sonra terse döndü. Endekste özellikle 

sanayi hisselerine gelen alımlarla yön yukarı çevrilirken, dolar/TL kayıplarının bir kısmını geri aldı. Bu hafta küresel merkez bankalarından gelecek 

sıkılaştırma ve/veya yönlendirme aksiyonları da gelişen ülke piyasalarındaki hareketlerin dalga boyunu artırabilir. Kredi derecelendirme kuruluşu 

Fitch'in gelişmekte olan Avrupa ülke notlarından sorumlu analisti Paul Gamble, dün Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşisinde TCMB'nin attığı son 

adımlara ilişkin, "Kısa süreli olarak bazı gerilimleri azalttılar" açıklaması önemliydi. Dolar/TL'de güne 4,5450 seviyesi üzerinde başlıyoruz. Tahvil/

bono piyasasında geçen hafta %15,41 seviyesine kadar yükselen en uzun vadedeki 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama %

15,26, valörde son işlemde %15,32 seviyesindeydi. 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama %18,81, valörde son iş-

lemde ise %18,86 seviyesindeydi. 

Hurda araç teşviki uygulamasına ilişkin Maliye Bakanlığı’nın tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre; 16 ve üzeri 

yaştaki araçlar kapsam içine alınırken yeni araç alımında da 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulanacak. Ancak bu indirimden faydalanmak için 

yeni alınacak aracın hurdaya çıkarılan araç ile aynı cins olması motor silindir hacminin 1600 santimetreküp ve altında olması (elektrikli motorlar 

için bu kısıt yok) koşulları mevcut. Vergisiz fiyatı 46 bin ila 80 bin lira arasında ise 8 bin lira, vergisiz fiyatı 80 bin lirayı aşıyorsa da 3 bin lira ÖTV 

indirimi sağlanacak. 

Türk Hava Yolları’nın (THY), Çinli ZTO ve Hong Konglu PAL Air ile ortak global ekspres şirketi kuracağı belirtildi. Dünyanın en büyük entegratör-

leri arasına girecek ve Hong Kong merkezli olacak şirketin, beş yıl içerisinde 2 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Yeni kurulacak şirketin 

depo yönetiminden çapraz sevkiyata kadar birçok lojistik hizmet sunacağı ifade edildi.   

Türkiye’nin tarım alacaklarına dayalı ilk varlığa dayalı menkul kıymeti  (VDMK), ÜNLÜ & Co tarafından ihraç edildi. İki ayrı dilim halinde ihraç 

edilen VDMK’ın ilk diliminin vadesi 11 Eylül 2018, ikinci dilimin vadesi ise 15 Ekim 2018 tarihinde dolacak. 

Türkiye ve Azerbaycan tarafından yapımı 3 yıldır süren enerjinin İpek Yolu Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) bugün Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılacağı törenle Eskişehir’de hizmete açıla-

cak. TANAP ile Azerbaycan Hazar Denizi'nde bulunan Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyinde yer alan diğer sahalarda üretilen 

doğalgaz öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınacak. İlk etapta 16 milyar metreküp doğal gaz taşınması beklenen projenin kapasitesinin 

yeni yatırımlarla 31 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum petrol ve doğalgaz boru hattı ile Bakü-

Tiflis-Kars demiryolunu takip eden ve Güney Gaz Koridoru’nun belkemiğini oluşturan TANAP, İpsala ilçesinde son bulacak ve bu noktada Avrupa 

ülkelerine doğal gaz aktaracak olan Trans Adriyatik Boru Hattı’na (TAP) bağlanacak. 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ) 2018 yılı doğalgaz iletim şebekesi yatırım programı belli oldu. EPDK tarafından onaylanan yatı-

rım programına göre, BOTAŞ’ın 2018 yılı iletim şebekesi yatırımlarının tavanı 1 milyar 126 milyon 164 bin TL olacak. BOTAŞ 2018 yılı içinde bu 

yatırım tavanını geçemeyecek ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamayacak. 

Global LNG ticareti 2017 yılında, Avustralya ve ABD'nin üretim kapasitelerini artırmalarına bağlı olarak yüzde 10 civarında büyüdü. U.S. Energy 

Information Administration (EIA) verilerine göre 2017 yılında LNG ticareti 2016 yılına göre 3,5 milyar feet küp/gün artarak 38,2 milyar feet küp/

gün seviyesine ulaştı. Verilere göre Avustralya, ABD ve Rusya’da devreye giren yeni sıvılaştırma tesislerinin yanı sıra 2017 yılında dünyada ilk defa 

yüzen sıvılaştırma tesisi Malezya’da devreye girdi. 
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Avrupa yükselen petrol fiyatlarının bedelini ödüyor. Financial Times'da yer alan makalede, 

Avrupa Bölgesi'nin Şubat ayında 50 dolar olan petrol fiyatlarının Mayıs'ta 68 dolara çıkması-

nın bedelini ödemeye başladığı aktarıldı. Dolar petrol fiyatları yükseliş gösterdiğinde genel 

olarak zayıflama göstermesine rağmen, bu kez euronun zayıflaması fiyatlardaki yükselişin 

etkisinin büyümesine neden oldu. Ayrıca Avrupa Bölgesi 2017'deki güçlü büyümenin ardın-

dan, küçülme sinyalleri veriyor ve petrolün yukarı yönlü hareketi durumu daha da kötüleştire-

bilir. Brent petrolün varil başına fiyatı 2016 yılı başında 30,7 dolar seviyesinde iken, geçtiğimiz 

ay 72,11 dolar seviyesine yükseldi. 

Deva (DEVA)-Tekirdağ, Çerkezköy'de bulunan üretim tesislerine yapılacak modernizasyon/tevsi yatırımı ile ilgili olarak yapmış olduğu Yatırım Teş-

vik Belgesi başvurusu onaylandı. Yatırım ile ilgili olarak 88 milyon TL’lik Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi. Yatırımda yararlanılacak destek unsurla-

rı, 7 yıl süreli sigorta primi işveren hissesi desteği, %80 vergi indirimi oranı, %40 yatırıma katkı oranı, KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti. 

Aksa Akrilik (AKSA) - Yatırım ve modernizasyon projelerinin finansmanına yönelik çalışmalar çerçevesinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 

(EBRD) ile toplam 100 milyon dolar tutarında yatırım kredisi sağlanması amacıyla görüşmeler yaptığını duyurdu. 

Pegasus (PGSUS) – Mayıs ayı trafik verilerini açıkladı. Mayıs ayında şirketin toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %8,9 artışla 2,54 

milyon oldu. Artış, iç hatlarda %9,1, dış hatlarda %6 seviyesinde gerçekleşti. Doluluk oranı ise yıllık bazda 30 baz puan arttı ve %84,8’e yükseldi. 

Doluluk oranı iç hatlarda %88,3, dış hatlarda %79,1 oldu. 

Kardemir (KRDMD) – Borsada nominal bedeli 100 milyon TL tutarına kadar kendi paylarından geri alım kararı verdi. Yapılacak geri alım için ayrıla-

cak fon en fazla 1000 milyon TL olarak belirlendi. 
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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.  

 


