
TCMB dün gerçekleştirdiği toplantısında, piyasadaki hakim beklentiye para-

lel olarak faiz oranlarını sabit tuttu. Ancak açıklama metnindeki değişiklikler 

dikkat çekici. İlk olarak geçtiğimiz ayın metninde yer almayan "parasal sıkılaş-

tırmanın enflasyondaki düşüşü desteklediği" ifadesinin eklendiği görülüyor. 

İkinci önemli değişiklik ise metinden çıkarılan bir ifade ile sağlanmış. Bir önce-

ki toplantı metninde yer alan ve gıda fiyatları, ithal girdi maliyetleri ve enflas-

yon beklentilerindeki yüksek seyrin fiyat istikrarına yönelik riskleri canlı tuttu-

ğuna ilişkin ifadenin bu ayın toplantı metninde yer almadığı görülüyor. Mer-

kez Bankası'nın "enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana ka-

dar sıkı parasal duruşun korunması" yönündeki ifadeyi de kaldırdığı ve yerine 

"enflasyondaki düşüşü hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunma-

sı" vurgusunu eklemiş olduğu görülüyor. Bu değişiklikler ile iç talebin yanında 

parasal duruşun da enflasyonun düşüşüne katkı vermeye başladığı ve sıkı du-

ruşun korunması ile enflasyondaki düşüş sürecinin hızlandırılmasının he-

deflendiği vurgulanmış oldu. TCMB'nin beklendiği gibi faizi sabit tutmasına 

karşın, verdiği mesajlar 25 Temmuz toplantısında faiz indirilmesine yönelik 

beklentileri güçlendirdi. Söz konusu toplantıya kadar kararı etkileyebilecek üç 

önemli konu yakından takip edilecek: Haziran ayı enflasyon verileri, döviz ku-

ru oynaklığı ve Fed’in faiz  politikası.   

ABD’de tüketici enflasyonu Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,1 arttı. 

Ocak ayından beri en düşük artış olarak kayda geçti. Böylece yıllık enflasyon 

%2’den %1,8’e geriledi. Beklenti aylık %0,1, yıllık %1,9 artış olacağı yönündey-

di. Çekirdek TÜFE de aylık olarak %0,2’lik artış beklentisine karşın %0,1 ora-

nında yükselerek beklentilerin altında kaldı. Enflasyondaki ılımlı seyir FED’in 

faiz indireceği yönündeki beklentileri destekliyor.  

Merkez Bankası’nın faiz kararını takiben 5,77’ye kadar gerileyen dolar/TL 

kuru daha sonra beklentinin altında gelen ABD TÜFE verisine rağmen bu 

seviyelerde tutunamadı. Bu sabah 5,85’i test eden kur, an itibariyle 5,83 se-

viyelerinde seyrediyor. 

13-Haz Euro Bölgesi, Sanayi üretimi, Nisan 
14-Haz TCMB, Ödemeler dengesi, Nisan 
 TÜİK, Dış ticaret endeksleri, Nisan 

 TCMB, Beklenti anketi, Haziran 
 ABD, Sanayi üretimi, Mayıs 
17-Haz TÜİK, İşgücü istatistikleri, Mart 
 TÜİK, Konut satışları, Mayıs 

 HMB, Merkezi yönetim bütçe dengesi, Mayıs 
18-Haz TÜİK, Sanayi üretimi, Nisan 
 TÜİK, Perakende satış endeksleri, Nisan 
 TÜİK, Ciro endeksleri, Nisan 
 Euro Bölgesi, TÜFE, Mayıs 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.66            6.255%

22 Nisan 2020 5.125% 99.00            6.334%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.88            7.786%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 92,606             -0.24% 4.60% 1.46%

BİST-30 115,883          -0.23% 5.28% 1.35%

XUSIN 110,015          -0.26% 3.91% 4.90%

XBANK 122,139          -0.94% 7.31% 3.74%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.8070 0.21% -3.82% 9.82%

Euro/TL 6.5574 -0.14% -2.82% 8.34%

Sepet Kur* 6.1811 0.09% -3.25% 9.06%

Euro/Dolar 1.1287 -0.37% 1.12% -1.59%

Dolar/JPY 108.49 -0.01% -0.99% -0.98%

DXY 97.0000 -0.10% -0.58% 0.76%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1333.16 0.49% 2.83% 3.93%

Reuters/Jefferies CRB* 183.17 -0.92% -3.57% 3.14%

Brent (Dolar/varil) 59.97 0.72% -16.83% 11.13%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.39 -0.71% 1.46% -19.42%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 22.43% 23.04%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.26% 18.15%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.11% 2.15%
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartı ile yapılan bazı alışveriş ve ödemelerde taksit sayılarının artırılmasını karar-

laştırdı. BDDK’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre taksitlendirme süreleri mobilya alımlarında 12 aydan 18 aya, elektronik eşya 

alımlarında 3 aydan 6 aya, fiyatı 3.500 liraya kadar olan televizyon alımlarında 9 aydan 12 aya, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine iliş-

kin harcamalarda 9 aydan 12 aya, vergi ödemelerinde 9 aydan 12 aya, elektrikli eşya alımlarında 12 aydan 18 aya, kurumsal kredi kartlarında 

da 12 aydan 18 aya çıkarıldı. Resmi Gazete’de bu sabah yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre ise banka ve kredi kartlarında ödenmesi ge-

reken asgari tutarın dönem borcunun %30’undan aşağı olmayacağı belirlendi. Yeni tahsis edilen kredi kartlarında asgari ödeme tutarı ise kul-

lanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun %40’ından aşağı olamayacak. Daha önceki yönetmelik-

te asgari ödeme oranı limiti 15 bin-20 bin arası kartlar için %35’inden, 20 bin ve üzerinde olan kartlar için %40’ından aşağı olamıyordu. 

Hazine nakit dengesi, Mayıs ayında 14 milyar 661 milyon lira açık verdi. Faiz dışı denge ise 6 milyar 182 milyon lira açık verdi. Böylece hazi-

ne nakit dengesinde görülen 5 aylık birikimli açık 66,7 milyar lira seviyesine ulaştı.  

Kentsel dönüşümde üç temel kriter. Katıldığı bir imar bilgilendirme toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel 

dönüşümde 3 temel kriteri göz önünde bulundurduklarına dikkat çekti: "3 temel kriterimiz var. Birincisi yerinde dönüşüm. Yine komşunuzla o 

proje sonunda beraber yaşayacaksınız. Kimseyi yerinden etmeyeceğiz. İkincisi de rızaya dayalı ve gönüllü dönüşüm yapacağız. Belediyecilik 

anlayışımız gönül belediyeciliği. Kentsel dönüşümde de gönüllü dönüşüm yapmak zorundayız. O yüzden burada da sizlerin rızası çerçevesinde 

bu dönüşümü yapacağız. Üçüncüsü de süratli dönüşüm. En kısa zamanda riskli binalardan sizi alarak kira yardımlarınızı yaparak misafir edece-

ğiz. En kısa zamanda da konutlarınıza yerleştireceğiz." 

Savunma sanayisinde Giresun'u üs yapma hedefi. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma ve 

havacılık sanayisine büyük önem verdiklerini ve 2019 yılının ilk 4 aylık döneminde Giresun'dan 2 milyon 500 bin dolar değerinde savunma sa-

nayisi ürünü ihracatı yapıldığını kaydetti. Sektörün desteklenmesi noktasında Bulancak Organize Sanayi Bölgesi içerisine kurulacak Tekno-

park'ın önemine de değinen Sarıfakıoğulları, "Teknopark kurulması kararı şubat ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmi-

leşti. Bulancak Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bir Teknopark oluşturularak, bu konuda firmalara tüm alanlarda Ar-Ge desteği sağlanması 

için önemli bir hamle yaptık." ifadelerini kullandı.  

Bosch otomotiv sektörü için ürettiği sensörleri uçan taksilere entegre edecek. Bosch Otomotiv Elektronikleri Bölümü Başkanı Harald 

Kröger konuyla ilgili, "İlk uçan taksiler, en geç 2023 yılında büyük şehirlerde uçmaya başlayacak" dedi. Yapılan araştırmalara göre, bu araçların 

yaratacağı küresel pazar büyüklüğünün 1,4 trilyon doları bulması beklenirken, 2050 yılına kadar da havadaki taksi sayısının 100 bine çıkacağı 

tahmin ediliyor. Araştırmalar ayrıca, uçan taksilerin maliyetlerinin helikopterlere kıyasla daha düşük olduğunu, günümüz sensör teknolojisi ile 

donatılmış bir uçan taksinin 500 bin euro'ya mal olabileceğini belirtiyor.  

Yaş meyve ve sebzede Mayıs ayında 141 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim 

Kurulu Başkanı Nejdat Sin, yaptığı yazılı açıklamada, yaş meyve ve sebze ihracatının Mayıs ayında 141 milyon dolar olarak kaydedildiğini ve 

taze meyve ihracatının değerde %55’lik pay ile ilk sırada yerini aldığını belirtti. Taze meyveyi %37'lik payı ve 52 milyon dolarlık değeriyle sebze 

ihracatı izliyor. Sin, ayrıca, 2019'un ilk 5 ayında en çok yaş meyve ve sebze ihracatı yapılan ülkelerin sırasıyla Rusya, Irak, Romanya, Almanya, 

Ukrayna ve Bulgaristan olduğunu kaydetti.  

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca, şeker pancarı üretiminin bu yıl geçen yıla göre %11,4 artarak 21 milyon tonu aşmasının beklendiği bildirildi. 

Açıklamaya göre, ihracat amaçlı olarak Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilen şeker miktarı önemli ölçüde azaldı. Yılın ilk 4 ayın-
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da DİR kapsamında yapılan şeker ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre %41,5 azalarak, 47 bin tona geriledi. Buna karşılık, şekerli mamul 

ihracatçılarına yurt içinden tahsis edilen "C şekeri" ise yılın 4 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %154,4 artarak 52 bin tona yük-

seldi. 

Dünya enerji tüketimi %2,9 arttı ve 13,8 milyar ton petrol eşdeğer oldu. British Petroleum (BP), 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Ra-

poru'na göre, küresel enerji tüketimindeki bu artış 2010'dan bu yana yıllık bazdaki en büyük artış oldu. Rapordaki verilere göre Çin'de enerji 

tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre %4,3 artarak 3,2 milyar ton petrol eşdeğerine ulaştı. Aynı dönemde ABD'nin enerji tüketimi 2,3 milyar 

ton petrol eşdeğerine, Hindistan'ın tüketimi ise 809 milyon ton petrol eşdeğerine yükseldi.  

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), madenlerden buluculuk hakkı alacak. 7176 Sayılı Bazı Kanunlar İle 635 Sayılı Kanun Hük-

münde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3213 sayılı Maden Kanunu’na iki geçici madde eklendi. MTA, 28 Şubat 2019 tari-

hinden önce Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından hazırlanan kaynak veya rezerv raporları olan madenler için, altı ay 

içerisinde Genel Müdürlüğe başvurması halinde, buluculuk hakkı alacak. 

 

 



Gündem | 13 Haziran 2019 
4 

2%

6%

10%

14%

18%

22%

26%

30%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TCMB Faiz Koridoru

1 Haftalık Repo Faizi GLP Faizi AOFM

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

1 Yıllık 2 Yıllık 3 Yıllık 5 Yıllık 10 Yıllık

Hazine Tahvillerinde Getiri Eğrisi

Dün Önceki Gün 1 Hafta Önce 1 Ay Önce 2018 Sonu

Not: Ertesi gün valörlü - Kapanış - Bileşik Faiz 

90

110

130

150

170

190

Oca 18 Mar 18 May 18 Haz 18 Ağu 18 Eki 18 Ara 18 Şub 19 Nis 19

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

TRY ZAR BRL RUB INR IND

 50,000

 70,000

 90,000

 110,000

 130,000

 150,000

 170,000

 190,000

 210,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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 Oca 19 Nis 19

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 2019

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 2019

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

MSCI - Dünya MSCI - GOÜ MSCI - Türkiye

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Küresel Gösterge Faizler

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

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



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 

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. 


