
ABD Merkez Bankası (FED) beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan artırdı ve 

politika faizini %1,75-%2,00 aralığına yükseltti. Toplantı metninde öne çıkan deği-

şiklik ile FED’in bundan böyle ekonomiyi desteklemek amacıyla faizleri "bir süre" 

düşük tutma taahhütü artık geçerli olmayacak. Böylece Banka 2007-2009 krizinden 

bu yana uyguladığı ekonomiye güçlü destek politikasında yeni bir döneme girildiği-

ne işaret etmiş oldu. Öte yandan FED enflasyonun %2’lik simetrik hedefin üzerine 

yükselmesine göz yumacağını da yineledi. 

FED’in revize ettiği beklentilerinde de önemli değişiklikler söz konusu. Mart ayın-

daki tahminlere bakıldığında 2018 yılı genelinde üç faiz artırımı beklenmekteydi. Bu 

toplantıda ise sadece bir üyenin bir kademe ek sıkılaşma öngörüsü ile revize edilen 

medyan tahmine göre bu yıl artık dört faiz artışı beklenmekte. Bu durumda yılın 

kalan yarısında faiz artırımlarının bir miktar hız kazanması bekleniyor, (yüksek ihti-

malle Eylül ve Aralık olmak üzere) iki faiz artırımı daha öngörülmekte. Bunun temel 

sebepleri olarak (1) ABD ekonomisinin bu yıl %2,8 ile üç ay önceki tahminlere kıyas-

la daha hızlı büyümesi, (2) %3,8 ile son 18 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsiz-

lik oranında FED tahmininin %3,6 ile daha da aşağı yönde güncellenmesi, (iii) 

enflasyonun ise, tahminlerdeki kuvvetli revizyon neticesinde, bu yıl %2,1'e yüksele-

rek hedefi aşması gösterilebilir. 2019 yılı için öngörülen 25 baz puanlık faiz artırım 

sayısı ise üçte kalarak önceki tahminlere göre değişim göstermedi. Ekonomik büyü-

menin gelecek yıl %2,4'e gerilemesi öngörülüyor; ancak enflasyon konusunda her-

hangi bir kaygı söz konusu değil, %2,1’de devam etmesi öngörülmekte. Yine de 

2020 yılındaki faiz patikasına ilişkin beklenti iki faiz artışından teke gerilemiş du-

rumda. Dolayısıyla 2020 ve sonrasına ilişkin olarak faiz seviyesinde herhangi bir 

değişim söz konusu değil. Kısacası, FED sıkılaşmasının sadece 2018 yılı için hızını 

artırması, 2020 yılında %3,25 - %3,50 aralığına ulaştıktan sonra uzun vadeli mevcut 

hedefe (%2,75 - %3,00) yönelmesi bekleniyor.  

FED Başkanı Jerome Powell oy birliğiyle alınan kararın yayınlanmasından sonra 

düzenlenen basın toplantısında, "Ekonomi çok iyi durumda... Ekonomik büyüme 

görünümü olumlu" dedi. Faizlerin aynı hızda artırılmaya devam edilmesinin ekono-

mik büyümeyi destekleyeceğini ifade eden Powell, ticaret kısıtlarına ilişkin tartış-

maların iktisadi aktivite üzerindeki etkisini ise sınırlı görmekte. 2019 yılı itibarıyla 

artık takvimde yer alan 8 adet toplantının tümünde Başkan basın toplantısı ile soru-

ları cevaplamaya başlayacak (mevcut uygulamada 4 basın toplantısı var).  

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 
18-Haz 5 Yıl Vadeli Hazine İhalesi 
 Perakende Satış Endeksleri, Nisan 

 İşgücü İstatistikleri, Mart 
 Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, Mayıs  
 
 
  

 

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Bist-100 93,504.76      -1.89% -8.47% -18.93%

Bist-30 115,120.51   -1.72% -8.54% -18.99%

XUSIN 116,846.11   -1.96% -5.69% -9.71%

XBANK 130,153.84   -1.31% -10.06% -24.05%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.6420 -0.23% 3.72% 18.05%

Euro/TL 5.5014 -0.55% 2.14% 15.71%

Sepet Kur* 5.0774 -0.47% 2.86% 16.77%

Euro/Dolar 1.1789 -0.26% -1.47% -1.92%

Dolar/JPY 110.32 -0.15% 0.14% -2.79%

DXY 93.713 0.03% 1.07% 1.58%

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

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.00 6.92%

22 Nisan 2020 5.125% 96.05 7.44%

18 Mayıs 2021 4.875% 92.87 7.65%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1299.31 -0.32% 0.41% -0.53%

Reuters/Jefferies CRB* 204.90 -0.02% -1.50% 4.02%

Brent (Dolar/varil) 76.74 -0.76% -3.25% 13.47%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.963 0.82% 4.48% 0.34%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.12% 18.97%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.37% 15.58%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.94% 7.72%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.95% 2.96%
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FED’in bir parça daha şahin tondan verdiği mesajların altında ‘hızlanacak enflasyon’dan ziyade ‘sağlıklı büyüyen ekonomi’ vurgusunun öne 

çıkması dolarda yukarı yönlü sert bir hareketin önüne geçti. ABD 10 yıllık tahvil faizleri açıklamalar sonrasında %2,95’ten %3,01’e yükselse de %

2,95 seviyesine geri döndü. DXY endeksi de 94 seviyesini aştıktan sonra an itibarıyla 93,44’te. FED’in dün sonuçlanan toplantısının ardından gözler 

bu akşam açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı kararlarına çevrildi. ECB'nin sonuçları öğleden sonra açıklanacak olan toplantı-

da 2,55 trilyon euroluk tahvil alım programının ne zaman sona ereceği konusunu ele aldıkları düşünülüyor. TL tarafında ise satış baskısı devam 

ediyor. Dolar/TL 4,66 seviyesinde. Tahvil/bono piyasasında faizlerde yukarı hareket dün devam etti. 2 ve 10 yıllık gösterge tahvil faizleri arasındaki 

fark dün 287 baz puandı. PPK kararları sonrası 7 Haziran'da %14,83'e kadar gerileyen 10 yıllık tahvil getirisi dün itibariyle 144 baz puan yükseldi. 

Önceki gün valörde son işlemde %15,58 seviyesinde olan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama %16,17, valörde son 

işlemde %16,37 seviyesindeydi. 2 yıllık tahvilin bileşik faizi dün %19,12'ye kadar yükseldi. 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'tan, bor kaynakları ve 3. nükleer santral planı hakkında açıklamalar geldi. Bor kaynaklarının 

kullanımı konusunda OSB bölgelerinin dışında önemli merkezler inşa edileceğini belirten Albayrak olası üçüncü nükleer santralin yerinin Trakya 

bölgesinde olacağını ifade etti. Ayrıca, Akkuyu Nükleer Santrali’nin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye gireceğini belirtti. 

Akenerji, enerji depolama için düğmeye bastı. Elektrik depolama ile ilgili trendleri yakından takip ettiklerini söyleyen Akenerji Genel Müdürü 

Serhan Gençer, “Bu alanda yatırımlarımız olacak. Görüşmelerimiz var. Dünya da bu alanlara odaklanıyor. Depolama ve enerji de optimizasyon 

alanındaki teknolojiler yeni odaklandığımız konular olacak” dedi. Akkök Şirketler Grubu’na bağlı olan Akenerji’nin toplam kurulu gücünün bin 224 

megavat olduğunu dile getiren Gençer, enerjide teknolojinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini de vurguladı. 

British Petroleum (BP), 2018 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu'nu yayınladı. Raporda, dünya genelinde enerji tüketiminin geçen yıl bir 

önceki yıla göre %2,2 artış gösterdiği ve bunun 2013'ten bu yana yıllık bazda en yüksek artış oranı olduğu bildirildi. Çin'in enerji tüketiminin geçen 

yıl %3,1 oranında arttığına yer verilen raporda, bu ülkenin 17 yıl üst üste dünyanın en fazla yıllık büyüme kaydeden enerji piyasası olduğu vurgu-

landı. Raporda, dünyada tüketilen enerji kaynaklarında yıllara göre en büyük artışın doğalgazda gerçekleştiği ifade edildi. Raporda, dünya genelin-

deki kömür tüketiminin geçen yıl bir önceki yıla göre %1 arttığı ve kömür tüketiminin 2013'ten bu yana ilk defa yükseldiğine işaret edildi. Raporda, 

dünya genelinde yenilenebilir enerji kurulu gücünün geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 17 arttığı ve bunun yıllık bazda rekor olduğu bildirildi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin ilk rüzgar santrali unvanına sahip Alaçatı Rüzgar Enerji Santrali’ne (ARES) el koyarak Elektrik 

Üretim A.Ş.’ye devretti. 1998 yılında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile imzalanan sözleşme kapsamında 20 yıl süreyle işletme izni verilen 

Alaçatı Rüzgar Enerji Santrali’nin lisans süresi bu yılın sonlarında, 28 Kasım 2018 tarihinde doluyordu. Geçtiğimiz yıl yaz başlarında sözleşmede 

belirlenmiş olan teminat tutarının biriktirilmediği ortaya çıkması üzerine Enerji Bakanlığı 15 Haziran 2017 tarihinde Alaçatı RES’in gelirlerine el 

koydu. Güçbirliği Holding’in elinden alınan Alaçatı RES, devletin elektrik üretim şirketi Elektrik Üretim A.Ş.’ye devredildi ve böylece Alaçatı RES 

EÜAŞ’ın işleteceği ilk rüzgâr santrali oldu. 

TANAP, güzergâh boyunca bölge halkını da kalkındıracak. Enerjinin ipek yolu olarak anılan TANAP, geçtiği 20 ilde yaklaşık 13 bin kişiye doğru-

dan istihdam imkânı yarattı. Başta küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere, çok sayıda sınai ve ticari müesseseye yeni iş imkânları sağladı. 

Proje kapsamında 28 bin parselde kamulaştırma yapıldı. 20 bin 818 arazi girişi protokolü imzalandı. 

OPEC’in ham petrol üretimi Mayıs ayında Nisan ayına oranla günlük 35 bin varil artışla 31 milyon 870 bin varil oldu. OPEC’in Petrol Piyasası 

Raporu’na göre, Mayıs’ta küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 270 bin varil artarak 97 milyon 860 bin varil oldu. Geçen ay OPEC içinde 

ham petrol üretimini en fazla artıran ülke Suudi Arabistan oldu. Ülkede günlük üretim 85 bin 500 varil artarak 9 milyon 987 bin varile yükseldi. 

Mayısta günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş Nijerya’da yaşandı. Ülkede günlük üretim 53 bin 500 varil azalarak 1 milyon 711 bin 

varile geriledi. 
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) “Snapshot 2018 Of Global Photovoltaic Market” raporunu yayınlandı. Raporda Amerika ve Asya Pasifik bölgele-

rindeki güneş enerji sistemlerinin kurulumlarındaki hızlı yükseliş öne çıkarılırken 2017 yılı güneş enerjisi panel üretim kapasitelerinde ilk beş ülke 

olarak Honduras, Almanya, Yunanistan, İtalya ve Japonya sıralanıyor. 

Turunçgil Hasat ve Hasat Sonrası Ar-Ge ve Uygulama Merkezi Projesi’nde imza törenine katılan kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, gelişmiş ülkelerde 

ürün zayiatlarının %5 ile %10 arasında olduğunu, bu oranın ülkemizde ise %20 ile %25 arasında ve hatta bazı ürünlerde %50 olduğunu belirtti. 

Böylelikle 43 milyon tonluk yaş sebze ve meyvenin 11 milyon tonunun çöpe atıldığını sözlerine ekleyen bakan, kurulan araştırma ve uygulama 

merkezinde tüm çiftçilerin soru ve sorunlarına çözüm aranacağını belirtti. Elvan, zayiatları azaltmak için soğuk zincirler oluşturulacağını ve bunlara 

ilişkin teşvik düzenlemelerinin de var olduğunu ifade etti. 

Maliye Bakanı Naci Ağbal bütçenin gelir ve gider kalemindeki değişikliklerin titizlikle takip edildiğini belirtti. Ağbal, yılbaşı bütçe gelir projeksi-

yonlarına göre 3 farklı kanal ile yılsonuna kadar 70 milyar TL daha fazla gelir elde edileceğine işaret etti. Maliye Bakanı, ekonomik faaliyetin tah-

min edilenden daha güçlü olmasından dolayı 20 milyar TL, imar barışından dolayı 30 milyar TL, geçmişteki ve bu yılki yeniden yapılandırmalardan 

dolayı da 20 milyar TL civarında ilave gelir elde edilebileceğinin altını çizdi. 

Rize-Erzurum arasında 2012 yılında temeli atılan Ovit tüneli açıldı. Söz konusu tünel ile birlikte iki il arasındaki mesafe 4,4 km kısalırken, kış 

aylarında aylarca trafiğe kapanan yol 12 ay boyunca kullanılabilir hale gelmiş oldu. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tünelin Karadeniz 

limanlarına ulaşımı kısaltacağı için bölgenin ticaret hacmine de katkı vereceğini ifade etti.  

Albaraka Türk, Bereket Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla 200 milyon lira tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. 178 gün vadeli ve 150 mil-

yon lira olarak planlanan ihraca yoğun talep gelmesi nedeniyle ihraç 200 milyon TL olarak gerçekleşti. Kira sertifikası ihracına katılan müşterilerin 

%49’unu bireysel, %51’ini ise kurumsal müşteriler oluşturdu. 

Almanya'da Braunschweig Savcılığı, otomobil şirketi Volkswagen’e dizel kriziyle ilgili olarak 1 milyar euro para cezası verdi. Şirketten yapılan 

açıklamada, şirketin para cezasına itiraz etmeyeceği belirtildi. ABD Çevre Koruma Ajansı, 2015 yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini 

manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu. 

Trakya Cam (TRKCM) – %50 hissesine sahip olduğu Hindistan’da yerleşik HNG Float Glass Limited'in %49,8 oranındaki payını 85,4 milyon dolar 

karşılığında satın aldı. Trakya Cam böylece şirkete %99,8 oranında ortak oldu. 

Tekfen Holding (TKFEN) - %50 hissesine sahip olduğu Gate İnşaat’ın Gama İnşaat’ta bulunan %50 payını 21,5 milyon dolar karşılığında satın aldı. 

Gate İnşaat’ın Kazakistan’da devam eden inşaat projelerindeki Mayıs 2018 itibariyle 259,3 milyon dolar tutarındaki kalan iş miktarı, Tekfen İn-

şaat’ın kalan proje bakiyesine ilave olarak tamamlanacak. 
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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.  

 


