
Çinli telekom ekipmanı üreticisi Huawei şirketinin finans yetkilisi Meng Wanzhou, 

10 gün önce Amerikan makamlarının talebiyle tutuklandığı Kanada'da kefalete 

bağlı olarak serbest bırakıldı. Meng'in, ABD yaptırımlarına rağmen İran ile iş bağ-

lantılarını sürdürdüğü ve çalıştığı uluslararası bankalara bilgi vermeyerek bu kurum-

ları da yaptırım ihlali riskine maruz bıraktığı iddia ediliyor. ABD Başkanı Donald 

Trump dün Reuters ile yaptığı söyleşide, eğer ABD Adalet Bakanlığının Meng aley-

hindeki suçlaması ülkesinin güvenlik çıkarlarına değiniyorsa ya da Çin ile ABD ara-

sında bir ticaret anlaşmasına varılmasını kolaylaştıracaksa, konuya müdahil olacağı-

nı söyledi. Öte yandan Trump, Reuters ile söyleşisinde, Çin ile ticaret müzakereleri-

nin telefon üzerinde yürütüldüğünü ve iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasına varı-

lacağından emin olana kadar Çin ürünlerinden alınan gümrük vergisini yükseltme-

yeceğini ifade etti. Asya borsaları ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret gö-

rüşmeleri hakkında iyimser ifadeler kullanmasının ardından yükseldi, Asya-Pasifik 

borsalarını izleyen MSCI endeksi %1 yukarıda. Nikkei endeksi %1,9, Çin'deki büyük 

şirketler endeksi Shenzen 300 %0,4, ABD'nin S&P 500 vadeli kontratları ise bu sa-

bah %0,4 primli. ABD Hazine tahvil getirileri yukarı yönde hareket ederken dolar 

endeksi DXY 97,36'ya yükseldi. Dolar, Brexit belirsizliği ile değer yitiren sterlin ve 

Fransa'da olayların maliyetli bir şekilde yatışması sebebiyle zayıflayan eurodan des-

tek buldu. İngiltere'de artık ana gündem güvenoyu için yeterli imza toplayamama 

ihtimali bulunan Başbakan May’in konumu. Dün 1,2480 dolara kadar gerileyerek 

Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyeyi gören ve hafta başından bu yana %1,7 

değer yitiren sterlin Asya piyasalarında %0,2 artıda 1,2511 dolardan işlem görüyor. 

Dün %0,3 değer yitiren euro ise hafif artıda ve 1,1332 dolardan işlem görüyor. Kü-

resel piyasalarda günün beklenen verisi ABD'de açıklanacak Kasım ayı TÜFE rakam-

ları. Ekim’de %0,3 aylık artış ile yıllık bazda %2,5’e yükselen ABD enflasyonunun 

Kasım’da yatay seyretmiş olduğu ve böylece %2,5’luk yıllık artış oranının korunaca-

ğı öngörülüyor. 

Ekim ayında cari işlemler hesabı piyasa ve TSKB beklentisinin üzerinde 2,8 milyar 

dolar fazla olarak açıklandı. Ağustos ayından sonra cari dengede üst üste üç ay 

fazla verilirken, yılın ilk on ayında açık pozisyonu 27,2 milyar dolara inerek bir ev-

velki sene aynı döneme kıyasla 8 milyar dolarlık düşüş kaydetti. Böylece 12 ay top-

lamda cari açık 39,4 milyar dolara geriledi. Bu ayda cari fazlanın temel nedeni ge-

çen senenin aynı dönemine kıyasla 6,4 milyar dolar kapanan dış ticaret açığı oldu. 

12-Ara ABD, TÜFE, Kasım 
13-Ara TCMB faiz kararı 
 Almanya, TÜFE, Kasım 

 Avrupa Merkez Bankası faiz kararı 
14-Ara Fitch Türkiye değerlendirmesi 
 Euro Bölgesi, İmalat PMI, Aralık 
 ABD, Sanayi üretimi, Kasım 

 ABD, Perakende satışlar, Kasım 
 
 
  
 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.13            7.606%

22 Nisan 2020 5.125% 95.85            8.413%

18 Mayıs 2021 4.875% 90.13            9.518%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 91,801             -0.46% -0.98% -20.40%

BİST-30 114,577          -0.39% -1.42% -19.38%

XUSIN 108,234          -0.52% -2.90% -16.36%

XBANK 115,333          -0.49% -1.80% -32.70%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3643 0.83% -2.57% 41.58%

Euro/TL 6.0688 0.39% -1.40% 33.44%

Sepet Kur* 5.7166 0.25% -1.97% 36.79%

Euro/Dolar 1.1314 -0.36% 1.23% -5.69%

Dolar/JPY 113.37 0.04% -0.44% 0.62%

DXY 97.3880 -0.03% 0.09% 5.69%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1242.85 -0.13% 3.40% -4.58%

Reuters/Jefferies CRB* 187.97 0.09% -3.11% -4.47%

Brent (Dolar/varil) 60.20 0.38% -8.05% -9.97%

Doğalgaz (TL/stdm3) 4.41 -0.59% 17.95% 48.36%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 21.37% 20.31%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.54% 17.40%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.55% 7.63%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.89% 2.86%
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Ekim ayında, bir sene evveline kıyasla, Brent petrol fiyatında kaydedilen 23 dolarlık artış enerji ithalatını %16 yükseltti. Altın ve enerji hariç 

(çekirdek) cari işlemler hesabı bu ayda 6,2 milyar dolar fazla ile rekor tazelerken ekonomideki dengelenme hareketinin her bir ay kuvvetleniyor 

olduğuna işaret etti. İç talepteki (özel harcamalar + yatırımlar) daralmayı göstermesi açısından Ekim ayında tüketim malları ithalatında %50’lik, 

yatırım malları ithalatında ise %35’lik düşüşler dikkat çekiciydi. Bu klasmanda yer alan binek otomobiller ve sanayi ile ilgili taşımacılık araç ve ge-

reçleri toplam ithalatında gerileme %75’in üzerindeydi. İlk on ay sonunda dış ticaret açığı %13,8 gerilerken, toplam mal ihracatı %6, ithalat ise %

1’lık sınırlı artış kaydetti. Öte yandan, net seyahat gelirlerinden kaynaklanan girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 0,5 milyar dolar arttı ve hizmet 

dengesi 3,0 milyar dolara yükseldi. Yıl sonunda 39,3 milyona ulaşmasını öngördüğümüz çıkış yapan yabancı ziyaretçi sayısı neticesinde seyahat 

gelirlerinin 25,6 milyar dolara yükseleceğini tahmin ediyoruz. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Kasım ayına ilişkin öncü dış ticaret verilerine 

bakılırsa Kasım ayında da cari dengenin fazla verme ihtimali yüksek. Kasım'da petrol fiyatlarında ortalama 65-66 dolar seviyelerinin görüldüğünü 

ve enerji ithalatının da yaklaşık %4 gerilediğini hatırlatırız. Ekim ayı verisi sonrasında, talepteki hızlı dengelenme ve turizm gelirlerinde güçlü seyir 

yardımıyla 2018 sene sonunda cari açığın 30,0 milyar dolar (milli gelire oran olarak %3,8) seviyesine kadar gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Ödeme-

ler dengesinin finansman tarafında ise bozulma devam ediyor. 12 ay birikimli bakıldığında, doğrudan yatırımlar, yurtdışı kaynaklı uzun vadeli kredi 

ve mevduat kanalıyla 13,2 milyar dolarlık kaynak sağlandı. Ekim itibarıyla 12 aylık toplamda 4,7 milyar dolarlık kısa vadeli kaynak girişi söz konusu 

oldu. 2018 yılında finansman ihtiyacının 15 milyar doları resmi rezervlerden karşılanırken net hata noksan kalemindeki girişler ise 18,4 milyar do-

lara yükseldi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak devlet destekli alacak sistemi ile özellikle KOBİ'lerin alacaklarının garanti altına alınacağı bir modeli 

2019 başlarında devreye alacaklarını söyledi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) genel kurulunda yaptığı konuşmada Albayrak ayrıca si-

gortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarına daha etkin ve proaktif bir biçimde katkıda bulunmak üzere kamu sermayeli reasürans şirketini 

çok yakın süre içinde devreye alacaklarını da duyurdu. Albayrak konuşmasında hala çalışmaları devam eden devlet destekli alacak sisteminde 

özellikle KOBİ'lerin alacaklarını garanti altına alacak bir modeli hayata geçirdiklerini belirterek, "Kurulacak olan devlet destekli alacak sigortası ha-

vuzu, KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememesi durumunda alacakların önemli bir kısmı havuz tarafından karşılanacağı bir yapı... Sistemi 2019 baş-

larında devreye alacağız" dedi. Albayrak Türkiye reasürans havuzunun oluşturulmasının da önemine dikkat çekerek, sigortacılık sektöründe yaşa-

nan teminat sorunlarına daha etkin ve proaktif bir biçimde katkıda bulunmak üzere kamu sermayeli reasürans şirketini çok yakın süre içinde dev-

reye alacaklarını kaydetti. Şirketlerin bankacılık sektörüne bağımlılığının azaltılması gerektiğine dikkat çeken Albayrak ayrıca menkul kıymetleştir-

me işlemlerinin dayanak varlığın kalitesine dikkat edildiği sürece faydalı işlemler olduğunu söyledi. Albayrak önümüzdeki dönemde VDMK ve İTMK 

gibi işlemlerin yaygınlaştırılmasının çok daha önemli adımlarla devam edeceğini kaydetti. Türkiye Kalkınma Bankası'nın genişleyen yetkilerle daha 

güçlü bir banka olması için Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak güçlü destek vereceklerini de kaydeden Albayrak şunları söyledi: "Ayrıca Emlak Ban-

kası'nın gayrimenkul finansmanını yönlendirecek kapasitede bir banka olacak şekilde yeniden yapılandırma sürecini başlattık. Emlak Bankası ile 

ilgili süreç yıl sonuna yetişirse yılsonunda çıkacak." Albayrak kitle fonlaması ve fintech'lerin de yakından takip ettiğimiz konular arasında yer aldığı-

nı ifade etti. 

Yapı Kredi dolar cinsi ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracı için çalışma yürüttüğünü, ancak ihraç büyüklüğü ve ne zaman 

yapılacağının henüz belirlenmediğini açıkladı. Bankanın dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada sermaye pozisyonunun güçlendirilmesi planı çer-

çevesinde hakim hissedarlar Koç Holding ve UniCredit'in de muhtemel katılımını içerebilecek, "ilave ana sermaye ihracı için fırsatlar araştırılmak-

tadır" denildi. Açıklamada ihracın büyüklüğü, ana sermayedar katılım oranları ve ne zaman yapılacağının henüz net olmadığı ve piyasa koşullarına 

göre belirleneceği ifade etti. Yapı Kredi Nisan ayında 1 milyar dolar veya muadili tutara kadar ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı 

ihracına karar vermiş ve bunun için Citi, BofA Merrill Lynch, UniCredit, JP Morgan ve Societe Generale'i yetkilendirmişti. 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara 1. OSB'de kurulan ve temel amacı sanayide dijital teknolojilerin kullanılarak sağlanan fay-

daların uygulamalı olarak gösterildiği “yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezinin" açılışını yaptı.  Kamuoyunda “model fabrika" olarak adlandırılan 

ve Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı desteğiyle kurulan merkezin açılışında konuşan Varank, “Bu merkezle birlikte, yalın üretim ve sana-

yinin dijital dönüşümüne ilişkin duyduğumuz pek çok teorik kavram pratiğe dökülür hale gelecek. Sanayicilerimiz, yaparak ve uygulayarak öğren-

me şansına sahip olacak; kendi fabrikalarına döndüklerinde burada edindikleri tecrübeleri iş süreçlerine yansıtabilecekler" dedi. Merkezin öğren-

dönüş programları, üniversite-sanayi işbirliği projeleri, araştırma, ürün ve sistem geliştirme eğitimlerine de ev sahipliği yapacağını bildiren Varank, 

“Çok önemsediğim bir konu da sanayideki ara eleman ihtiyacının karşılanması. Merkezde OSB'de bulunan meslek lisesi ve meslek yüksekokulu 

öğrencileri eğitim görecekler" ifadesini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da gelecek hafta bir merkez daha açılacağını, 2020'ye 

kadar 10 merkeze ulaşmayı amaçladıklarını duyurdu.   

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Anonim Şirketinin sermayesinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı Türkiye Varlık Fonuna aktarıldı. Türki-

ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile PTT Anonim Şirketinin sermayesinde bulunan Hazineye 

ait hisselerin tamamının Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına karar verildi. 

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından yayınlanan AVM Perakende Ciro Endeksi Ekim ayı sonuçları açıklandı. Ekim ayın-

da AVM ciroları bir önceki yılın aynı ayına göre %16,9 oranında artış kaydetti. Böylece AVM ciro endeksinde Ekim ayında yaşanan artış, %25,2 

seviyesindeki TÜFE artışının altında kaldı. Metrekare verimliliği açısından en yüksek artış yaşayan kategori hipermarketler iken en düşük artışın 

teknoloji kategorisinde yaşandığı görüldü. AYD başkanı Hulusi Belgü, hipermarketlerin en yüksek artış kaydedilen kategori olmasının, Ekim ayında 

zorunlu ihtiyaçlara öncelik tanındığına işaret ettiğini belirtti.   

Doğan Grubu iştiraki Hürriyet Emlak, Goldman Sachs ile ortaklık gerçekleştirdi. Buna göre, Goldman Sachs sermaye katılımı sağlayarak Hürri-

yet Emlak'ın azınlık ortağı oldu. İşlemler Rekabet Kurulu'nun onayına bağlı olarak tamamlanacak. 

Karsan, münhasır üretim ve satış anlaşması olan İtalyan otobüs şirketi Industria Italiana Autobus SpA'daki (IIA) payını 3,6 milyon euro karşılı-

ğında %5'ten %70'e yükseltti. Hali hazırda şirkette %5 payı bulunan Karsan, lisans çerçevesinde IIA'ya ait olan Menarinibus markalı araçların 

Türkiye'de üretim ve satışını yapıyor. Karsan, gece saatlerinde KAP'a yaptığı açıklamaya göre payları sermaye artırımı yoluyla edindi. Açıklamada 

ayrıca, IIA'nın üç kişilik Yönetim Kurulunun ikisinin Karsan tarafından atandığı bilgisine yer verildi. 

ETS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek, otel fiyatlarında döviz kurundan bağımsız olarak ilerleyen bir artış olduğunu belirtti. ETS’nin 

açıkladığı ilk dönem erken rezervasyon sonuçlarına göre geçen yıl 7 gece konaklayan yerli turist, bu yıl 5 gece satın aldı. Ortalama geceleme ise 4,5 

geceden 4 geceye düştü. Otel fiyatlarında döviz kurundan bağımsız olarak ilerleyen bir artış olduğunu vurgulayan Özbek, konuyla ilgili şunları pay-

laştı:  "2019 sezonunda yurtdışından yoğun talep bekleyen oteller, yerli misafire ayırdıkları payı %5-10'lara düşürdü. En yüksek indirimlerin sunul-

duğu erken rezervasyon kampanyasının ilk döneminde bile yerli turistlerden yüksek fiyatlar ile ilgili çok ciddi eleştiriler geldi. Geçen yıl bugün, bu 

yıl bugün karşılaştırıldığında %40 kur farkı var. Otellerin fiyatlarında ise Antalya'da %60 ile %80 arasında, Ege'de %30 ile %45 arasında fiyat artışları 

var. Bu artışların neden kaynaklandığını misafirlerimize izah edemiyoruz.” 

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, erken rezervasyon kampanyasının başladığı 1 Aralık'tan bugüne kadar geçen 10 günlük 

sürede Türk tatilcilere tanınan kontenjanların %40'ının satışının gerçekleştiğini duyurdu. Yurtdışından gelen talep ve turizmde yaşanan olumlu 

gelişmeler doğrultusunda yerli tatilcilerin kontenjanının %60’lara indiğini belirten Polatoğlu, euro bazında fiyatlarda geçen yıla kıyasla %10 ile %15 

düzeyinde artış yaşandığını, eurodaki yükselişin de etkisiyle geçen seneye göre otellerimiz Türk Lirası bazında %70 daha pahalı olacağını sözlerine 

ekledi.  
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Pegasus (PGSUS) – Kasım ayı trafik verilerini açıkladı. Buna göre, şirket Kasım ayında 2,20 milyon yolcu taşıdı. Bu rakam bir önceki yılın aynı 

ayına göre %3,7 gerilemeyi ifade ediyor. Yolcu sayısındaki değişim iç hatlarda %10,3 azalma, dış hatlarda %8,7 artış olarak gerçekleşti. Ağustos 

ayında doluluk oranı yıllık bazda 340 baz puan geriledi ve %83,7 oldu. Ocak-Kasım dönemi baz alındığında, yolcu sayısı yıllık bazda %8,8 artarak 

27,78 milyon olarak gerçekleşirken, doluluk oranı 120 baz puan artışla %85,9 oldu. 

OPEC ve OPEC üyesi olmayan petrol üreticisi ülkeler (OPEC+) üretim kısıntısı anlaşması 3 ay içinde imzalanacak. Birleşik Arap Emirlikleri Enerji 

Bakanı Suheyl el-Mezrui, OPEC+ arasında varılan üretimi kısma anlaşmasının 3 ay içinde Suudi Arabistan'da imzalanacağını söyledi.  

Türkiye, dünyada en çok linyit tüketen dördüncü ülke olarak kaydedildi. Birleşmiş Milletler 24. İklim Değişikliği Konferansı (COP24) ikinci hafta-

sına girerken HEAL yeni araştırmasında Türkiye’nin dünyada en çok linyit tüketen dördüncü ülke olduğunu açıkladı. HEAL Sağlık ve Çevre Birliği, 

yayımlanan “Linyit kömürü: Sağlık etkileri ve sağlık sektöründen tavsiyeler" isimli yeni raporunda halk sağlığının korunması ve hava kirliliğinin 

önlenmesi için bütün termik santrallerin kapatılması ve Türkiye’nin linyit tüketiminden vazgeçmesi çağrısında bulundu. Rapora göre, Türkiye’de 

2016 yılında 70,2 milyon ton linyit üretildi ve üretilen linyitin yarısından fazlası kömürlü termik santrallerde kullanıldı. Türkiye’de işletmedeki 27 

kömürlü termik santralin 11’inde linyit kullanılıyor. 

Rusya petrol üretimini azaltacak. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, OPEC toplantısında alınan kısıntı kararı kapsamında Ocak ayında petrol 

üretimlerini kademeli bir şekilde azaltacaklarını belirterek, "Tahminlerimize göre üretimimizi Ekim 2018 seviyesine kıyasla günlük 50 ila 60 bin 

varil arasında düşürme yolunda ilerliyoruz." dedi. Gelecek ay yapılacak üretim kısıntısının iklim ve teknik imkânlara bağlı olacağını belirten Novak, 

"Şirketlerden tekliflerini alacağız.” İfadesini kullandı. 

BOTAŞ’tan, yeni yılda doğal gazda indirim sinyali geldi. BOTAŞ yönetimi, 2018 gaz satış ve fiyat politikası hakkında Ankara’da önemli bir toplan-

tı gerçekleştirdi. Toplantıya, Türkiye’nin önde gelen doğalgazla elektrik üreten özel sektör santrallerinin üst yönetimi katıldı. BOTAŞ, gaz tarifele-

rinde yeni bir yönteme geçileceğini açıkladı. Buna göre doğal gaz santrallerine önce 3 ay, sonra 6 ay geçerli olacak biçimde tarife açıklayacak. 

Santraller, fiyat sürpriziyle karşı karşıya kalmayacak ve elektrik üretim planlaması yapabilecek. Bu hafta içinde açıklanması beklenen ilk tarife, 1 

Ocak-31 Mart arasında uygulanacak ve gaz fiyatı bu dönemin sonuna kadar sabit olacak. Santraller ihtiyaç duyduğu gazın %70’ini satın alırsa, birin-

ci kademe ve daha ucuz fiyattan gaz temin edecek. Kalan bölüm, ikinci kademeye girecek ve biraz daha pahalı olacak. Bu şekilde santrallerin özel 

gaz ithalatçıları ya da toptancılarından da doğal gaz alması hedefleniyor. 



Piyasalarda Bugün | 12 Aralık 2018 
5 

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TCMB Faiz Koridoru

1 Haftalık Repo Faizi GLP Faizi AOFM

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

1 Yıllık 2 Yıllık 3 Yıllık 5 Yıllık 10 Yıllık

Hazine Tahvillerinde Getiri Eğrisi

Dün Önceki Gün 1 Hafta Önce 1 Ay Önce 2017 Sonu

Not: Ertesi gün valörlü - Kapanış - Bileşik Faiz 

90

110

130

150

170

190

210

230

Oca 18 Şub 18 Mar 18 Nis 18 May 18 Haz 18 Tem 18 Ağu 18 Eyl 18 Eki 18 Kas 18 Ara 18

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

TRY ZAR BRL RUB INR IND ARS

 50,000

 70,000

 90,000

 110,000

 130,000

 150,000

 170,000

 190,000

 210,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

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

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

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

MSCI - Dünya MSCI - GOÜ MSCI - Türkiye

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Küresel Gösterge Faizler

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

Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TUİK 



TSKB 

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 

arastirma@tskb.com.tr 

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34 

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.  

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. 


