
Dün TL varlıklar üzerinde baskının sürdüğünü gördük. Ticaret savaşı endişe-

leri ve Umman Körfezi’nde petrol tankerlerine yönelik gerçekleştirilen saldırı 

haberleri ile Türkiye cephesinden S400 konusunda gelen açıklamalara yönelik 

haber akışı Salı gününden bu yana yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL’de 

5,90’ının test edilmesine yol açtı. Bu seviye Haziran ayında görülmüş olan en 

yüksek seviyeyi ifade ediyor. Kur sabah saatleri itibariyle 5,87 seviyelerinde 

seyrediyor. Borsa İstanbul ise kurdaki gelişmelere paralel olarak düşüşünü 

üçüncü güne taşıdı. XU100 günü %2,27 değer kaybıyla kapatırken, bankacılık 

ve sanayi endeksleri sırasıyla %2,87 ve %1,84 düşüş gösterdi. 

Ticaret savaşı endişeleri petrol talebini düşürüyor. OPEC küresel ticarette 

korumacılık eğilimleri ve ticaret gerginliklerinin petrol talebini düşürdüğünü 

ve önümüzdeki dönemde bu konudaki güçlüklerin artmasının beklendiğini 

açıkladı. OPEC önümüzdeki haftalarda yılın ikinci yarısı için üretim seviyelerini 

belirlemek üzere toplanacak. OPEC’ten gelen açıklamaya karşın Umman Kör-

fezi’nde iki petrol tankerinin saldırıya uğradığına yönelik haber akışı ile petrol 

fiyatları gün içinde %4,5’e varan oranlarda yükseliş kaydetti. ABD Dışişleri Ba-

kanı Pompeo söz konusu saldırılardan İran’ı sorumlu tuttu.   

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 215 binlik beklentiye karşın 222 bin sevi-

yesinde gerçekleşti. Bu veri 5 haftanın en yüksek seviyesine işaret ediyor. 

ABD’de ekonomideki yavaşlamaya yönelik sinyaller faiz indirim beklentilerini 

desteklediği için dikkatle takip ediliyor. Fed’in bir sonraki faiz toplantısı 18-19 

Haziran’da.   

İngiltere’de Muhafazakar Parti liderliği için ilk turun galibi Boris Johnson 

oldu. Avam Kamarasındaki 313 milletvekilinin katıldığı oylamada Johnson 

114 oyla birinci gelirken, onu 43 oyla mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 

takip etti.  

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal bir numaralı strate-

jik hedefin imalat sanayinin büyütülmesi olacağını ifade etti. Ağbal yaptığı 

konuşmada uygulanacak stratejinin en temel bileşenlerinden birinin dijital 

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            6.267%

22 Nisan 2020 5.125% 99.13            6.190%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.63            7.946%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 90,501             -2.27% 4.89% -0.84%

BİST-30 113,136          -2.37% 5.37% -1.06%

XUSIN 107,986          -1.84% 3.75% 2.97%

XBANK 118,632          -2.87% 7.74% 0.76%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.8619 0.95% -3.17% 10.86%

Euro/TL 6.6170 0.91% -2.43% 9.33%

Sepet Kur* 6.2406 0.85% -2.63% 9.98%

Euro/Dolar 1.1275 -0.11% 0.78% -1.69%

Dolar/JPY 108.37 -0.11% -0.99% -1.09%

DXY 97.0130 0.05% -0.86% 0.92%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1341.95 0.66% 4.32% 4.62%

Reuters/Jefferies CRB* 181.48 0.69% -3.27% 3.85%

Brent (Dolar/varil) 61.31 0.67% -14.53% 13.56%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.33 0.34% -0.30% -20.65%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 22.62% 22.43%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 18.11% 17.26%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.08% 2.12%
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dönüşüm olacağını vurguladı. Güçlü lojistik ve enerji alt yapısının öneminin de altını çizen Ağbal, kritik sektörlerde sermayenin güçlendirilmesi 

için güçlü destekler sunacaklarını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise “Uçtan Uca Yerlileştirme Programı”nda önceliğin ma-

kine sektörüne verileceğini açıkladı. Varank, “Ar-Ge’ye yapılacak her yatırımın misliyle makine sektörümüzü büyüteceğini bilmenizi isterim. Bu 

anlamda, imalatçılarımızı, Ar-Ge ve tasarım merkez kurmaya ve teknoparklarımızda faaliyet göstermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.  

Haftalık para, kredi ve menkul kıymet istatistikleri açıklandı. 31 Mayıs – 7 Haziran haftasında;  

 Yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senetleri net 54,9 milyon dolar arttı. DİBS'lerdeki net hareket ise 128,5 milyon dolar azalış yö-

nünde gerçekleşti. Böylece yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku 26,4 milyar dolar, DİBS stoku ise 12,8 milyar dolar ola-

rak gerçekleşti. 

 Türk Parası (TP) kredi miktarı bir önceki haftaya göre 8,1 milyar lira azalış gösterirken, Yabancı Para (YP) krediler 0,5 milyar dolar artış 

gösterdi. Böylece kredilerin 3 aylık artış eğilimleri TP kredilerde %11 seviyesine gerilerken, YP kredilerde -%0,5 oranında gerçekleşti.  

 Merkez Bankası'nın altın rezervleri 968 milyon dolar artışla 21,5 

milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Merkez Bankası'nın döviz 

rezervleri 143 milyon dolar azalışla 74,9 milyar dolara geriledi. Böy-

lece toplam rezervler 825 milyon dolar artışla 96,4 milyar dolara 

yükseldi.  

 Gerçek kişilerin YP mevduatları bir önceki haftaya göre 1.241 mil-

yon dolar arttı. Aynı dönemde tüzel kişilerin YP mevduatı ise 1.514 

milyon dolar seviyesinde yükseliş kaydetti. Toplam YP mevduat 

hacmi 217 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.                                 

Bugün ödemeler dengesi verileri ve TCMB beklenti anketi sonuçları izlenecek.  

Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsyev, Rus polisinin tatil yapabileceği ülkeler arasına Türkiye’nin alınmasına yönelik karar imzaladı. 

Rusya’da İçişleri Bakanlığı çalışanları ve diğer kurumlardaki güvenlik görevlilerinin 2014’te yurt dışına çıkması ve yurt dışında tatil yapması ya-

saklanmıştı. Bir süre sonra, güvenlik görevlilerinin sadece eski Sovyet ülkeleri olan Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, 

Belarus, Türkmenistan ve Özbekistan’ın yanı sıra Çin, Vietnam ve Küba’ya gitmesine izin verilmişti. Alınan son karar ile Türkiye ve Tayland bu 

ülkelerin arasına katıldı. Rusya’da güvenlik güçleri yaklaşık 1 milyon personele sahip.  

Seracılık Finansman Kredisi’ne 7 bine yakın başvuru yapıldı. 2019 yılının Şubat ayında devreye alınan ‘Seracılık Finansman Kredisi’nde top-

lamda 6905 üretici kredi başvurusunda bulunurken bu üreticilerin 500’ü yeni yatırımcıydı. Paket kapsamında son üç yılın seracılık alanında 

kullandırılan kredi ortalamasının yaklaşık 3 katı kredi sağlanırken, kredi onayı çıkan ve inceleme sürecinde olan krediler toplamda 1,7 milyar 

TL’ye ulaştı. Seracılık alanında kullandırılan kredilerde en büyük payı domates üretimi aldı. Halihazırda kullanılan ve süreci devam eden kredi-

lerin aktarıldığı seraların %50’sini domates seraları oluşturuyor. Krediler kapsamında yatırımlar ve işletme finansmanı ile normal üretime 252 

bin ton daha fazla domates üretimi katkısı sağlanması bekleniyor.  

Hububat ihracatının iki katına çıkarılması hedefleniyor. İstanbul Hububat Birliği'nin Mayıs ayı ihracat raporunda görüşlerine yer verilen 

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "İhracatı 2 katına çıkararak 
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sektörün 2023 yılı hedefine ulaşmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı. Rapora göre Mayıs ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve ma-

mulleri sektör ihracatı Türkiye genelinde 591 milyon dolar oldu.  

IPARD destekleri kapsamında 5. çağrıya çıkan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 42 ilde iki sektörde 250 milyon euro hibe 

yardımı yapacak. Dünya Gazetesi’ne konuşan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun, 

hibelerin Türkiye’de 42 ile verildiğini ve Bursa’nın en fazla IPARD kapsamında hibe ödenen 15. il olduğunu belirtti. Berksun, bugüne kadar top-

lamda 252 projeye 98 milyon liralık hibe desteği sağlandığını kaydetti ve “Bu hibenin yaklaşık 90 milyon liralık kısmını IPARD I kapsamında 

ödedik. IPARD II kapsamında yaklaşık 8 milyon TL civarı dağıttık. Ödemelere devam ediyoruz” dedi. 

Tavuk yumurtası üretimi, Nisan ayında bir önceki aya göre %3,4 azalarak 1,6 milyar adet oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin 

kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Verilere göre tavuk eti üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre %2,1 artarken, bir önceki 

yılın aynı ayına göre %6,5 azaldı. Hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre %5 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,7 azaldı. Türki-

ye’den Irak’a gerçekleştirilen yumurta ihracatının durması sonrasında iç piyasada arz fazlalığı yönünde değerlendirmeler yapılmış ve yumurta 

fiyatlarında %50’ye varan düşüşler görülmüştü.  

Çelebi Hava Servisi (CLEBI) - Hindistan'ın havalimanları otoritesi Airport Authority of India'nın, 36 havalimanında 10 yıl süre ile yer hizmet-

leri vermek üzere açtığı ihale iptal edildi. Çelebi’nin Hindistan merkezli bağlı ortaklığı CAS India ihaleye 16 havalimanı için teklif vererek iştirak 

etmiş, Çelebi bu gelişmeyi 8 Ocak’ta KAP’ta duyurmuştu. 

Batıçim (BTCM) - Bağlı ortaklığı Batısöke'nin sermayesinde sahip olduğu payların blok veya kısmı satış imkanlarını araştırmak, potansiyel ara-

cılarla görüşmeler de bulunmak üzere bir aracı kuruluş ile danışmanlık sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Şirket KAP’a yaptığı açıklamada henüz 

somut bir alıcı ve satış sözleşmesi olmadığını belirtti. 

Bazı ülkelerden televizyon ithalatına uygulanan %10 ek gümrük vergisi kaldırıldı. Söz konusu ülkeler, gümrük tarife istatistik pozisyonu 

(GTİP) listesinde "genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler grubu", "en az gelişmiş ülkeler", "gelişme yolundaki ülkeler" ve 

"diğer ülkeler" sütunlarında yer alıyor. Geçtiğimiz Aralık ayında aralarında oyuncak, televizyon, kağıt ve kartonlarla bijuteri, banyo ve inşaat 

malzemeleri gibi ürünlerin bulunduğu çeşitli eşyaların ithalatında %10 ile %30 arasında ilave gümrük vergisi uygulanmaya konmuştu. 

Güney Kıbrıs Rum yönetimi dışişleri bakanlığı yetkilisi, petrol ve doğalgaz arama hakkının bulunduğu toprakları ihlal ettiği iddiasıyla, adaya 

yakın yerde demirlenmiş olan Türk sondaj gemisi Fatih’in mürettebatı hakkında tutuklama emri çıkarıldığını belirtti. Türkiye'ye ait Fatih 

sondaj gemisi geçen aydan bu yana Kıbrıs'ın batısında demirli halde bulunuyor. Yavuz sondaj gemisinin ise yakında adanın doğusuna konuş-

lanması planlanıyor. 

Donald Trump, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı için yaptırım uygulamayı değerlendiriyor. Rusya doğal gazını Almanya’ya ulaştırması ön-

görülen Kuzey Akım 2 projesini değerlendiren Trump, proje katılımcılarına yönelik yaptırım olasılığının değerlendirildiğini ifade etti. Trump 

ayrıca, Avrupa ülkelerinin Rusya’dan doğal gaz ve petrol tedariki yerine, Amerika’dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) almasını talep etmekte.  

Yenilenebilir enerjide istihdam 11 milyona yaklaştı. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) "Yenilenebilir Enerji ve İstihdamı 

2019 Raporu"ndan yapılan derlemeye göre, dünya genelinde işsizlik büyürken yenilenebilir enerji sektöründe istihdam arttı. Temiz enerjideki 

istihdam olanaklarının artmasında, enerji teknolojileri maliyetlerindeki düşüşün yanı sıra, talep artışı ve rekabet ile öne çıkan çevresel duyarlı-

lığın yaygınlaşması etkili oldu. Güneş, biyokütle, hidroelektrik ve rüzgâr gibi temiz enerji sektörleri baz alınarak hazırlanan rapora göre, dünya 

genelinde yenilenebilir enerjide %6,6 artışla geçen yıl 10 milyon 983 bin istihdam sağlandı. 
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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. 


