
Dolar/TL ticaret savaşı kaynaklı küresel satış baskısı altında yeni rekor olan 4,9767'yi 

test etti. Salı gününü 4,71'li seviyelerde tamamlayan kur, Çarşamba gününe 

4,70'lerden başladı. Erken saatlerde yukarı yönlü seyir izleyen dolar/TL, beklenenden 

yüksek açıklanan Mayıs ayı cari işlemler dengesi verileri sonrasında kazancını artırdı. 

Asya seansında, Japon perakendecilerden geldiği söylenen satışlarla %4 artış kaydede-

rek 4,98'e yaklaştı (dolar/TL 23 Mayıs'ta 4,9290'ı görmüştü). Kur bu sabah güne 4,90'nın 

hemen altında başladıktan 09:00'da 4,8360/4,8440 seviyesinde. BIST-100 endeksindeki 

kayıplar ise %9,2 gerileyen bankacılık endeksi öncülüğünde %5,2 düştü (Salı günü de %

3,0 gerilemişti). 2 yıllık gösterge faizi günü %20,49'dan kapatırken 10 yıllık gösterge tah-

vilin faizi ise bir evvelki gün kapanışına göre 87 baz puan yükselerek %18,48'e ulaştı. 

Türkiye'nin CDS primi ise 27 puan artarak 328'e yükseldi. 

Mayıs ayında cari işlemler açığı, 5,45 milyar dolarlık piyasa beklentisinin üzerinde, 6,0 

milyar dolarlık TSKB beklentisinin ise bir miktar altında kalarak 5,9 milyar dolar olarak 

gerçekleşti. Bu rakamlar geçen yılın aynı ayına göre 0,5 milyar dolarlık artışa işaret 

etti. 12 ay birikimli açık 57,6 milyar dolar ile son 50 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ma-

yıs'ta cari açıktaki artışın temel nedeni dış ticaret açığında kaydedilen 0,7 milyar dolarlık 

yükseliş oldu. ‘Enerji ve altın hariç cari açık’ ise 9 ay sonra ilk kez geriledi: 12 ay birikimli 

olarak ölçüldüğünde çekirdek cari açık Nisan ayındaki 7,8 milyar dolar seviyesinde geri-

leyerek Mayıs ayında 7,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında ise öncü Güm-

rük Bakanlığı verilerine göre; ihracat yıllık %1,2, ithalat da yıllık %3,6 daralma gösterdi 

ve dış ticaret açığı Haziran’da bu sene ilk defa küçülmüş oldu. Geride kalan dönemde 

turizm gelirlerinde beklenen artış ve talepteki dengelenmenin yardımıyla cari açık raka-

mı yıl sonunda 52,2 milyar dolara (milli gelire oran: %6,3) gerilemesini bekliyoruz. 12 ay 

birikimli bakıldığında, cari işlemler açığının finansmanı tarafında, uzun ve kısa vadeli fi-

nansmanda dengeli bir seyir görmekteyiz. Doğrudan yatırımlar, yurtdışı kaynaklı uzun 

vadeli kredi ve mevduat kanalıyla 12 aylık toplamda 22 milyar dolarlık kaynak sağlanır-

ken 21,3 milyar dolarlık da kısa vadeli kaynak girişi söz konusu oldu.  

ABD'nin Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar tutarında ürüne ek gümrük vergisi getir-

me tehdidinde bulunarak dünyanın en büyük iki ekonomisini ticaret savaşına gitgide 

daha yakın hale getirmesiyle birlikte küresel risk iştahı da oldukça kırılgan. Haber akışı 

kaynaklı olarak emtia fiyatlarında sert satışlar söz konusu oldu. Brent petrol yaklaşık %7 

değer kaybederek 73 dolar/varile geriledi; bu sabah en yakın vadedeki kontrat 74,6 do-

larda işlem görüyor. Bakır fiyatları da %3 gerileyerek ton başına 6081 dolar ile son bir 

yılın en düşük seviyesine geriledi; bu sabah %0,5 primli.  Çin'de ekonomik aktivitenin 

öncü göstergesi niteliğindeki Avustralya doları ise %1,2 zayıfladı. 

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 
 ABD, Perakende satışlar, Haziran 
17-Tem TÜİK, Sanayi üretimi, Mayıs 
 TCMB, Konut fiyat endeksi, Mayıs 
 TCMB, Kısa vadeli dış borç istatistikleri, Mayıs 

 ABD, Sanayi üretimi, Haziran 

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 91,289             -5.18% -4.22% -20.85%

BİST-30 112,183          -5.14% -4.23% -21.06%

XUSIN 116,821          -3.05% -1.98% -9.73%

XBANK 115,384          -9.19% -12.51% -32.67%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.8752 3.71% 2.32% 28.67%

Euro/TL 5.6914 3.00% 2.36% 25.15%

Sepet Kur* 5.3270 3.36% 2.33% 26.88%

Euro/Dolar 1.1672 -0.60% -0.01% -2.70%

Dolar/JPY 112.00 0.92% 0.56% -0.59%

DXY 94.7200 -0.01% 1.07% 2.81%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1241.76 -1.07% -4.43% -4.66%

Reuters/Jefferies CRB* 203.31 -2.75% -3.50% 0.39%

Brent (Dolar/varil) 73.40 -6.92% -4.35% 9.77%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.83 -0.18% 0.07% -4.37%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.49% 20.10%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 18.48% 17.61%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.86% 2.87%
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S&P 500 iki haftanın en sert düşüşünü enerji hisseleri öncülüğünde yaşadı; bu sabah ise S&P ve Dow Jones vadelileri %0,3 primli işlem görüyor. 

Öte yandan piyasalar Trump’ın sadece Çin hamlelerini değil müttefiki Avrupa’ya karşı çıkışlarını da endişe ile izliyor. Trump Brüksel’deki NATO 

zirvesinde NATO üyelerinin savunma hacamalarını ikiye katlamasını istedi, Almanya’nın Rusya’ya bağımlı olduğu yorumlarını tekrarladı. Yurtdışın-

da bugün ABD TÜFE verileri takip edilecek. Dün açıklanan veride Haziran ayında ÜFE aylık %0,3 ile beklentinin üzerinde artış kaydetti. Üretici fiyat-

larında bir önceki ay da %0,5 seviyesinde artış gerçekleşmişti. Maliyet baskısı bugünkü TÜFE verilerinde kendini gösterebilir.  

 

Çeşitli nedenlerle öz ailesi tarafından bakımı sağlanamadığı için devlet koruması altında yetişen ve daha sonra kurum bakımından ayrılan genç-

leri istihdam eden işverenlere, 5 yıl süreyle sigorta prim teşviki verilecek. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile SGK’nin koordinasyo-

nunda yürütülmesi öngörülen uygulamada teşvik başvurularının alınacağı sistem şu an 77 ilde aktif olarak faaliyete geçmiş durumda.  

Üçüncü Havalimanı ile Karadeniz kıyısı arasında kalan 3 köyün sınırları içerisinde film platosu yapılmasını kolaylaştırmak için gereken imar 

planı değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edildi. Söz konusu bölgedeki Ağaçlı, Çiftalan ve Odayeri köyleri arasında kalan 

alan “Türkiye’nin Hollywood’u olmaya aday” vurgusuyla anılıyor.   

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Mayıs ayı dış ticaret performansına ilişkin sonuçları açıkladı. Yapılan açıklamada inşaat malze-

mesi ihracatının 1 milyar 691 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Miktar olarak ihracat 2 milyon 750 bin ton seviyesinde gerçekleşir-

ken, bu rakam hem geçen aya, hem de geçen yılın aynı ayına göre bir gerilemeye işaret ediyor. Bununla birlikte inşaat malzemeleri sanayi ihraca-

tında birim fiyatların yıllık olarak önemli yükselişler kaydetmesi dikkat çekiyor. Geçen yıl Mayıs ayında inşaat malzemeleri sanayi kilogram fiyatı 

0,51 dolar iken 2018 Mayıs ayında bu rakamın 0,61 dolara yükseldiği görülüyor.  

Katar hükümetinin, Türkiye'nin milli uçak projesi TF-X'in teknolojisini kullandığı Avrupa Birliği yapımı Eurofighter Typhoon’u satın almak için 4 

milyar dolarlık kredi arayışında olduğu belirtildi. Katar’ın İtalya, Fransa ve İngiltere'den banka ve ihracat kredisi kuruluşları ile görüştüğü ve Euro-

fighter Typhoon'un kredi sözleşmelerini bir ay içerisinde tamamlamasının öngörüldüğü kaydedildi. 

Uluslararası Zeytin Konseyinin (IOC) hazırladığı zeytin sektörüne ilişkin rapora göre, 2016-2017 döneminde bir önceki döneme göre dünyada 

zeytinyağı üretiminde önde gelen ülkelerden İspanya, Yunanistan ve İtalya'da düşüş görülürken, Türkiye'de artış gerçekleşti. Söz konusu dö-

nemde küresel zeytinyağı üretimi %19 azalarak 3 milyon 176 bin 500 tondan 2 milyon 588 bin 500 tona geriledi. AB ülkelerinde de zeytinyağı üre-

timi %25 azaldı. 

Türk çelik sektörü 2018'in ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bazında %2,5 azalışla 9,4 milyon tonluk, değer bazında ise 

%22,4 artış ile 7,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu dönemde ihracatın en fazla düştüğü ülke ABD oldu. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) 

Başkanı Adnan Aslan, Ocak-Haziran 2018 döneminde miktar bazında en çok ihraç edilen çelik ürününün %16,2'lik düşüşe rağmen 2,7 milyon ton 

ile inşaat çeliği olduğunu belirtiyor. 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanlığında, TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü tarafından Demirpolat Grubu ile tahıl bazlı bebek 

ek gıda formülasyonlarının geliştirilmesi, Miş-Miş Gıda firması ile de elma kabuklarından ve atıklarından pektin elde edilmesi için lisans sözleş-

mesi imzalandı. Demirpolat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Demirpolat, bebek ve küçük çocukların beslenmesinde önemli bir yere 

sahip olan ek gıdaların üretiminin Türkiye'de yapılmayıp, yurtdışından ithal edildiğini vurgularken bu proje ile 6 ay üzeri bebek ve küçük çocukların 

beslenme ihtiyaçlarına yönelik, Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğine uygun, meyve karışımlı, tahıllı bebek ek gıdası üre-

tim proseslerinin optimizasyonu, formülasyonu ve ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti. 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2018 Haziran ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Haziran 

ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatlarda %1,4 artışla 79 bin 268, dış hatlarda ise %14,5 artışla 

66 bin 244 oldu. Aynı ayda üst geçiş trafiği %16,8 artışla 42 bin 432 olarak gerçekleşti. Böylece havayolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği 

üstgeçişler ile birlikte %9 artışla 187 bin 944'e ulaştı. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise Haziran itibarıyla iç hatlarda %5,4 artışla 

81 bin 633 ton, dış hatlarda %7,0 artışla 252 bin 887 ton, toplamda ise %6,6 artışla 334bin 520 tona ulaştı. 2018 yılı Haziran sonu itibariyle hizmet 

verilen toplam uçak trafiği %9,2 artışla 951 bin 62, toplam yolcu trafiği %16 artışla 97 milyon 693 bin 685, yük trafiği ise %13,4 artışla 1 milyon 738 

bin 189 tona ulaştı. 

Çelebi Hava Servisi (CLEBI) - Paylarının %100'üne sahip olduğu, Macaristan’ın Ferenc Liszt Uluslararası Havaalanı'nda 2007 yılından beri havaalanı 

yer hizmetleri sunan bağlı ortaklığı Celebi Ground Handling Hungary Kft'nin ("CGHH") sahip olduğu havaalanı yer hizmetleri lisansı, Macaristan'ın 

sivil havacılık otoritesi tarafından 5 yıl süre ile uzatıldı. 

Alcatel Lucent (ALCTL) - Türk Telekom ile 2016 yılında imzalanmış olan çerçeve sözleşmesinin devamı niteliğinde, 35 milyon dolar tutarında tele-

komünikasyon alt yapı (Ip/mpls sistemi) ekipmanlarının satışına ilişkin sözleşme imzaladı. 

Hali hazırda tedarikçisi olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla’nın yeni aracı Model-3 için de korna tedarikçisi olarak seçilen Seger AŞ Yönetim 

Kurulu Başkan Vekili Selim Baykal, bu yıl yeni otomotiv markaları ile iş birliğine yoğunlaşacaklarını belirtti. Baykal, 2017 yılında 50 milyon TL’lik 

ciroya ulaştıklarını ve Rusya satış ofisine bu yıl Mısır’ı da katmayı hedeflediklerini ifade etti. Üretimlerinin %70’ini ihraç ettiklerinin bilgisini veren 

Baykal, bu yıl gerek yurtiçinde gerek yurtdışında markalaşma çalışmalarına odaklandıklarını ve Latin Amerika ve Afrika’yı hedef pazarlarına aldıkla-

rını sözlerine ekledi. 

Haziran ayında küresel petrol arzı bir önceki aya göre günde 600 bin varil artış kaydetti. OPEC’in Çarşamba günü yayınladığı Temmuz ayı raporu-

na göre, küresel petrol arzı ortalama 98,01 milyon varil gün oldu. OPEC, kendi üretiminin de 173 bin varil/gün artışla 31 milyon 870 bin varil/gün 

olduğunu duyurdu. OPEC'in bir önceki ay yüzde 33 olan küresel petrol üretimi içindeki payı ise değişmedi. Geçen ay OPEC içinde ham petrol üreti-

mini en fazla artıran ülke Suudi Arabistan oldu. Ülkede günlük üretim 405 bin 400 varil artarak 10 milyon 420 bin varile yükseldi. Haziranda günlük 

petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş ise Libya'da yaşandı. Ülkede günlük üretim 254 bin 300 varil azalarak 708 bin varile geriledi. 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Edirne’nin Keşan ilçesinde Saros Körfezi’ne doğal gaz taşıyacak gemiler için bir iskele ve 

dolgu platformu kuracak. 850 milyon lira bedelli iskele projesi kapsamında Saros Körfezinde 100 milyon ton ağırlık taşıma kapasitesine sahip 

yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemilerinin (FSRU) bağlanabilmesi için yaklaşık 270 m uzunluğunda bir iskelenin inşa edilmesi planlanıyor. 

52.3 hektarlık alana dolgu ile inşa edilecek iskelenin yanı sıra FSRU gemilerinin yanaşma alanında görev alacak olan römorkörler için dolgu platfor-

mu yapılarak, bu platformda römorkörler barınması sağlanacak. 

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün önde gelen şirketi Prysmian Group, General Cable firmasını, borçları ve tüm yükümlülükleri 

dâhil 3 milyar dolara devraldı. Prysmian Group, General Cable Corporation ile başlayan birleşme süreci kapsamında General Cable firmasını, 

hisse başına nakit 30 dolar ödeyerek 3 milyar dolara satın aldığını açıkladı. Prysmian Group'un yaklaşık 8 milyar euro olan cirosunun, satın alma 

sonrasında toplam 11 milyar euro seviyelerine çıkması bekleniyor. 

Güneş ve rüzgâr enerjisi su bazlı pilde depolanabilecek. Stanford Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar, rüzgâr ve güneş 

enerjisini ihtiyaç duyulduğunda depolayarak ve karbon salgılayan fosil yakıtları yakma ihtiyacını azaltarak, bir mangan-hidrojen pil geliştirdi. Açık-

lamada görüşlerine yer verilen Stanford Üniversitesi Malzeme Biliminde araştırmacı Profesör Yi Cui, mangan-hidrojen pil teknolojisinin enerji bul-

macasındaki eksik parçalarından biri olduğunu ifade etti. Açıklamada, rüzgâr veya güneş kaynağının bataryaya nasıl güç vereceğini taklit etmek 

için araştırmacıların prototipe bir güç kaynağını eklediği ve yapılan çalışmalar sonucunda su bazlı bataryanın yeniden şarj edilebileceğini kanıtladı-

ğı kaydedildi. 
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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.  

 


