
Bugün ekonomi gündeminin odağında PPK toplantısı yer alıyor. Basında yer 

alan anketlere de yansıdığı üzere beklentiler, %24 olan politika faizinde her-

hangi bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. İlk faiz indirimi kararı için enflas-

yonun cephesinde iyileşmenin devamı ve risk priminde düşüş beklentileri ile 

birlikte Temmuz ayı öne çıkıyor. Merkez Bankası’nın Mart ayı toplantı tutana-

ğında bulunan “gerektiğinde ilave sıkılaştırma yapılabileceği” ifadesi sonraki 

toplantıda metinden çıkartılmıştı. Ancak enflasyon raporu toplantısında faiz 

indirimi için beklentiler yeniden Temmuz ayına ötelenmişti. Yıl sonuna kadar 

300 ila 400 baz puanlık kümülatif faiz indirimi bekleniyor. Bununla birlikte 1 

yıllık TL swap faizi 14 gün üst üste gerileyerek toplamda 40 baz puana yakın 

düşüş kaydetti ve Mart ayından bu zamana ilk kez merkez bankasının politika 

faizi olan %24 seviyesinin altına geriledi. Bugünkü toplantıda merkez bankası-

nın faiz indirimi kararı almaması ama güvercin sinyal vererek Temmuz ayını 

işaret etmesi bekleniyor.  

Gelişmekte olan ülkeler FED’in faiz indirimi olasılığını takip ediyor. Geçtiği-

miz hafta Powell ilk kez böyle bir adımın gerçekleşebileceğini ifade etmişti. 

Bugün ABD’de açıklanacak TÜFE verisi FED’in faiz indirimi süreciyle ilgili bek-

lentileri bugünün gündeminde üst sıralara taşıyacaktır. Piyasa fiyatlamaları, 

Temmuz toplantısında FED’in bir faiz indirimine gitmesi yönünde oldukça 

güçlü bir olasılık veriyor. Türkiye merkez bankasının saat 14.00’te açıklayacağı 

faiz kararının 90 dakika sonrasında ABD’den gelecek TÜFE verisi bugün gün-

demin iki belirleyicisi olacak. Zayıf gelecek bir ABD TÜFE verisi faiz indirimine 

yönelik olasılıkları besleyerek risk iştahını artıracaktır. Dün Trump enflasyo-

nun oldukça düşük buna karşın faizlerin yüksek olduğu yönünde açıklamalar 

yapmıştı.  

Türkiye’nin Rusya'dan almaya hazırlandığı S-400 füze savunma sistemi ko-

nusunda Moskova'dan yeni açıklamalar geldi. S-400'lerle ilgili gazetecilerin 

sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, "Rusya ile 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.65            6.271%

22 Nisan 2020 5.125% 98.50            6.944%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.75            7.856%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 92,826             -1.36% 4.67% 1.70%

BİST-30 116,151          -1.47% 5.30% 1.58%

XUSIN 110,307          -0.67% 4.60% 5.18%

XBANK 123,304          -1.27% 7.75% 4.73%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.7946 0.36% -4.65% 9.59%

Euro/TL 6.5665 0.54% -3.92% 8.49%

Sepet Kur* 6.1810 0.47% -4.28% 8.97%

Euro/Dolar 1.1329 0.15% 0.79% -1.22%

Dolar/JPY 108.50 0.06% -0.80% -0.97%

DXY 96.6860 -0.01% -0.86% 0.53%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1326.66 -0.08% 2.30% 3.42%

Reuters/Jefferies CRB* 182.32 0.46% -1.38% 4.10%

Brent (Dolar/varil) 62.29 -1.49% -14.50% 12.90%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.40 -0.33% -2.18% -18.67%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 23.04% 22.97%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 18.15% 18.94%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.14% 2.15%
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Türkiye arasındaki anlaşmalar zamanında ve belirlenen çerçevede uygulanıyor. Karşılıklı sorun yok" ifadesini kullandı. Uşakov, füzelerin Tem-

muz ayında Türkiye'ye teslim edilmesinin planlandığını sözlerine ekledi. 

Türkiye’nin elinde bulundurduğu ABD Hazine tahvili stoku 2 milyar dolara kadar gerilemiş durumda. ABD hazine verilerinden derlenen Ey-

lül 2011 sonrası veri setine göre Türkiye’nin elinde bulunan ABD tahvili stoku Ocak 2015’te 82,4 milyar dolar ile zirveyi görmüştü. Bu stokun 

64,2 milyar doları kısa vadeli iken 18,2 milyar doları uzun vadeli. Ocak 2015 - Kasım 2017 arasında dalgalanma kaydeden stok miktarı, o tarih-

ten sonra istikrarlı bir şekilde azalış kaydetti.  

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar imar barışından yaklaşık 10 milyon kişinin faydalandığını belirtti. İmar barışı hakkın-

da bilgilendirme yapan Bakan Kurum, imar barışı başvuru sürecinin 15 Haziran’da tamamlanacağını hatırlatırken, bugüne kadar imar barışı 

kapsamında yaklaşık 10 milyon kişinin 19 milyar liranın üzerinde ödeme yaptıklarını kaydetti. Kurum ayrıca kentsel dönüşüm hedefinin 300 

bin konut olduğunu ve bu 300 bin konutun %10’unun bakanlık, kalanının ise özel sektör tarafından dönüştürüleceğini sözlerine ekledi.  

Avrupa bölgesinde dijital reklam yatırımları 2018 yılında 55 milyar euroyu aştı. Dünya genelinde 47 ülkede faaliyet gösteren interaktif rek-

lamcılık kuruluşu IAB tarafından yayınlanan 2018 yılı verilerine göre, Avrupa’da dijital reklam yatırımları 2018 yılında video, mobil ve sosyal 

medya yatırımlarının büyük artışının etkisiyle bir önceki yıla göre %13,9 büyüyerek 55,1 milyar euroya ulaştı. 2018’de dijital reklam yatırımla-

rında  kaydedilen bu büyüme, aynı zamanda 2011’den bu yana görülen en hızlı büyüme rakamı oldu. Dijital reklam yatırımları açısından Avru-

pa’nın  büyük pazarı 18,4 milyar euroluk değerle İngiltere olurken, onu 7,2 milyar euro ile Almanya ve 5,2 milyar euro ile Fransa izledi. 

2018’de 659 milyon euroluk dijital reklam yatırımının gerçekleştiği Türkiye ise bu pazar büyüklüğü ile Avrupa’da 16. sırada yer aldı. Dijital rek-

lam yatırımları pazarında Türkiye'de geçen yıl büyüme oranı ise %14,4 ile Avrupa ortalamasının üzerine çıktı.  

Amazon, Türkiye'den Avrupa'ya e-ihracata başladığını duyurdu. E-ihracat programının hayata geçmesi ile beraber, KOBİ’ler sadece 

"amazon.com.tr’de" yer alan kategorilerde değil, Amazon’un Avrupa’da faaliyet gösterdiği ülkelerde yer alan güzellik, el yapımı ürünler ya da 

araba aksesuarları gibi farklı kategoride birçok ürün satma imkanı bulacak. Amazon’dan yapılan açıklamada verilen bilgilere göre küçük ya da 

büyük her ölçekten işletmenin Amazon kayıt sayfası aracılığıyla kolayca kaydolabildiği e-ihracat programı, satıcılara ürünlerini Avrupa’daki 

müşterilere satma imkanı sunuyor. Amazon Lojistik Hizmetleri'nden de yararlanma fırsatı bulacak olan Türk KOBİ’leri e-ihracat programıyla 

kolay listeleme araçlarından ödeme işlemlerine, kredi kartı sahtekarlık koruma sistemlerinden potansiyel müşteriler tarafından keşfedilmele-

rine yardımcı olacak tanıtım özellikleri ve Avrupa genelinde satışları artırmak için çeşitli rapor ve analizlere erişme imkanına da sahip oluyor. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi sonucunun onaylandığını bildirdi. Hizmete açık olan İzmir-Aydın 

Otoyolu'nun devamında yer alan ve İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun 154 kilometre uzunluğundaki ikinci eta-

bını oluşturan Aydın-Denizli Otoyolu için Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle 26 Mart'ta ihale yapıldığını anımsatan Turhan, söz konusu otoyolun 

hayata geçirilmesi için sürecin başladığını söyledi. İhalede 5,3 milyar lira yatırım bedeliyle Powerchina International Group, Powerchina Road 

Bridge Group ve Özgün İnşaat Ortak Girişimi’nin 17 yıl 9 ay 18 gün ile en uygun teklif olarak değerlendirildiğini anlatan Turhan, otoyolun ya-

pım süresinin 3 yıl olarak planlandığını kaydetti. 

Türkiye’nin en değerli markası Türk Hava Yolları. Brand Finance tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" 

çalışmasının sonuçlarına göre listede ilk sırayı 1 milyar 735 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, THY’yi 1 milyar 637 milyon dolarlık 

marka değeriyle Ziraat Bankası takip etti. Listede üçüncü sırayı 1 milyar 344 milyon dolarlık marka değeriyle Garanti Bankası alırken, Türk Te-

lekom 1 milyar 185 milyon dolarla dördüncü, Turkcell 1 milyar 182 milyon dolarla beşinci sıraya yerleşti. Araştırmaya göre, Türkiye’nin en de-
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ğerli 100 markasının toplam değeri 19,8 milyar dolar olarak hesaplandı. İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek artış %19 ile 

Koçtaş'ta gerçekleşti. Şirket bu artışla 49. sıradan 39. sıraya yükseldi. Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise %73 ile İnte-

ma İnşaat Malzemeleri'nde oldu. Şirket 64. sıradan 88. sıraya geriledi. 

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, sektörün 2019 başarısını, devreye alınan Türkiye 

sınırları içinde yapılan yatırımlarla elde ettiğini söyledi. Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler sektörünün yılın ilk 5 ayında, önceki yı-

lın aynı dönemine göre ihracatını iki katından fazla artırdığına dikkat çeken Pelitser, “Bu artışta Star Rafinerisi’nin devreye girmesi etkili oldu” 

açıklamasını yaptı. 2019 yılı 5 aylık dönemde kimya ihracatı 2018’in aynı dönemine göre %24,6 artışla 8,7 milyar dolara ulaşırken, en büyük 

artış %117,05 ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler sektöründe olmuştu. 

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan veriye göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları Mayıs ayında bir 

önceki yılın aynı ayına göre %55 azaldı ve 33 bin adete geriledi. Otomobil satışları %52, hafif ticari araç satışları %62 düştü. Buna göre oto-

mobil ve hafif ticari araç toplam satışları yılın ilk beş aylık döneminde %50 azalarak 152 bin birime geriledi. 

Depolama düzenlemesinin yılsonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Teknolojileri Araştırma Ge-

liştirme Grubu Başkanı Dr. Fazıl Kaytez, “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) depolama üzerine yeni bir taslak hazırladı bu senenin so-

nuna kadar muhtemelen Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmiş olacak” açıklamasını yaptı. Türkiye’nin elektrik şebekesinin Avrupa’nın 

ikinci, dünyanın beşinci büyük şebekesi olduğunu belirten Kaytez, yenilenebilir enerjinin gelişimi ile artık tüketim noktalarının da üretim nok-

taları haline gelmesi ve elektrikli araçların da artması ile birlikte şebekelerin daha bütünleşik hale geleceğini ve bunların sürdürülebilir olma-

sında depolamanın yardımcı olacağını kaydetti. 

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’ndan (TANAP) bir yılda 1,8 milyar metreküp gaz geldi. 12 Haziran 2018 tarihinde resmi açılışı yapılan 

TANAP’tan bir sene içerisinde toplam 1,8 milyar metreküp gaz geldi. Boru hattından Türkiye'ye gelen gaz miktarının 2021'de 6 milyar metre-

küpe ulaşması planlanıyor. Kalan 10 milyar metreküp doğal gaz ise Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile Avrupa'ya gönderilecek. 

Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı’nın (OPEC) üretim kısıntısı anlaşmasına çok yakın olduğu ifade edildi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 

Enerji Bakanı Suhail bin Mohammed al-Mazroui, OPEC'in üretim kısıntısını uzatacak anlaşmaya varmaya yakın olduğunu söyledi. Bir forumda 

konuşan BAE'li bakan, "Mevcut petrol stokları göz önüne alındığında, üretim kısıntısı yürürlükte olmalı veya en azından yılsonuna kadar uzatıl-

malıdır" dedi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi çöpten elektrik üretmeyi planlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanı’nı, 

elektrik santrali ve yeşil alana dönüştürmek için aksiyon planı hazırladı. 15 Mayıs tarihinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Belgesi’nin de 

tamamlandığı projede minimum 15 megavat kurulu güce sahip bir biyogaz santrali kurulması hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Tunç Soyer, alanda 100 gün sonra 160 bin megavatsaat elektrik üretmeye başlayacaklarını ifade ederken kurulacak tesiste üretilecek elektrik 

sayesinde senede en az 20 milyon lira gelir beklendiğini söyledi. Rehabilitasyon sürecinin ilk etabı kapsamında 25 bin metrekare alanın bitki-

lendirme-ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı. 

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan ruhsatları bölerek aynı alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Mü-

dürlüğü’nden (MAPEG) birden fazla yeni ruhsat talep edebilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname Deği-

şikliği’ne göre, MAPEG tarafından MTA Genel Müdürlüğü adına yeni ruhsatlar düzenlenebilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki 

maden işlerine ilişkin faaliyet gösteren rödovansçılara, mevzuat değişikliği nedeniyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek 

verilecek. Destek tutarları belirlenirken kömür fiyatlarının değişimi de dikkate alınacak. Ayrıca, jeotermal kaynak ve doğal minarelli su arama 

ve işletme faaliyetleri ile kamu yararı niteliği taşıyan ya da gerçek veya tüzel kişilere ait diğer yatırımların birbirlerini engellemesi, jeotermal 
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kaynak ve doğal minarelli su arama ve işletme faaliyetlerinin yapılamaz hale gelmesi, yatırım için başka alternatif alanların bulunamaması du-

rumunda, bu yatırımla ilgili karar, kamu yararı açısından yatırımların önceliği ve önemini tespit etmek üzere, ilgili Bakanlığın uygun görüşü alı-

narak Bakanlık tarafından verilecek. Bakanlık tarafından alınan bu kararlar, kamu yararı kararı yerine geçecek. Jeotermal kaynak ve doğal mi-

narelli su arama ve işletme faaliyetinin yapılamaz hale geldiği alanın ruhsattan taksir edilmesine veya ruhsatın iptal edilmesine Bakanlık tara-

fından karar verilecek. 
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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. 


