
ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme haberleri risk iştahını desteklemeye de-

vam ediyor... Wall Street Journal'da dün yer alan haberde, ABD Hazine Bakanı 

Steven Mnuchin Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergilerinin bazıları-

nın veya tamamının kaldırılmasını, 30 Ocak'ta yapılması planlanan ticaret görüşme-

lerinde de gümrük vergilerini geri almayı önereceği belirtildi. ABD hisseleri haberin 

ardından yükseldi ancak ABD Hazinesi Sözcüsünün CNBC'ye yaptığı açıklamada 

Mnuchin'in bu gibi önerilerde bulunmadığını belirtmesinin ardından kazanımlarının 

bir kısmını geri verdi. WSJ ayrıca ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightnizer'in Mnuc-

hin'in fikrine karşı çıktığını belirtti. Yine de haberin olumlu tarafını satın almak iste-

yen yatırımcıların iştahı ile Shangai Composite önderliğinde Japonya dışındaki Asya-

Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi bugün %0,7 yükseldi. Japonya'nın Nikkei 

endeksi %1'den fazla artışla son bir ayın zirvesine yükseldi. Çin Ticaret Bakanlığı 

dün Başbakan yardımcısı Liu He'nin Washington ile ticaret görüşmelerinin sonraki 

turu için 30-31 Ocak tarihlerinde ABD'ye gideceğini belirtmişti. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.30'da Amerikan Kongresi'nin etki-

li isimlerinden G. Carolina'dan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve ardın-

dan da saat 17.00'de Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami ile 

Ankara'da görüşecek. ABD başkanı Donald Trump'ı pek çok kararında açıktan 

desteklemiş olan Graham, ABD'nin Suriye'den çekilme politikasını ise eleştirmişti. 

Bugün ayrıca saat 10.30'da TCMB'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı başlayacak. 

Genel kurulun açılış konuşmasında TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın bir sunum 

yapması bekleniyor. TCMB her yıl Nisan ayında gerçekleştirdiği Genel Kurul sonrası 

kârının büyük bölümünü ana hissedar olan Hazine'ye aktarıyor. TCMB'nin vergi 

sonrası kârı 2017 yılında bir önceki yıl aynı döneme göre %92,5 artışla 18,4 milyar 

TL olarak gerçekleşmişti. Banka Hazine'ye 2017 kârından yaklaşık 12 milyar TL ak-

tarmıştı. 2018 yılına ilişkin TCMB bilançosu henüz açıklanmadı. Ancak bu toplantıda 

bankanın avans olarak Hazine'ye bir aktarım yapılması öngörülüyor. Yurtiçi ve küre-

sel veri akışının zayıf olduğu güne dolar/TL 5,35 seviyesinden başlıyor. Son iki gün-

de bankacılık hisseleri önderliğinde yükselen hisse endeksi ise üst üste 10. gününde 

de artış kaydetmiş oldu.  

Fiyatı 3.000 TL'nin altında olan TV satışları dokuz taksit uygulanacak. Ticaret Ba-

kanlığı'nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte 

değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.70            7.121%

22 Nisan 2020 5.125% 97.27            7.443%

18 Mayıs 2021 4.875% 92.50            8.496%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 96,817             1.47% 4.61% -16.05%

BİST-30 122,353          1.56% 5.41% -13.90%

XUSIN 109,802          0.91% 1.59% -15.15%

XBANK 132,147          2.87% 11.60% -22.89%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3434 0.21% 0.92% 41.02%

Euro/TL 6.0921 0.26% 1.07% 33.96%

Sepet Kur* 5.7178 0.19% 0.92% 37.12%

Euro/Dolar 1.1395 -0.02% 0.19% -5.01%

Dolar/JPY 109.23 0.14% -3.01% -3.05%

DXY 96.0650 0.04% -0.22% 4.32%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1291.40 -0.16% 3.89% -0.85%

Reuters/Jefferies CRB* 186.35 0.07% 3.27% -5.31%

Brent (Dolar/varil) 61.18 0.98% 7.93% -7.61%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.41 -1.79% -3.84% 13.51%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.36% 18.22%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.92% 15.98%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.29% 7.37%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.75% 2.73%
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göre fiyatı 3.000 TL'nin altında olan televizyon satışlarında taksit sayısı dokuz olacak. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yapılan düzenlemeyle, taksit sü-

releri; televizyon ile ses ve görüntü sistemleri satışlarında üç ay, bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı 3.500 TL'nin üzerinde olan cep telefonu sa-

tışlarında altı ay olarak belirlenmişti. 

SPK, Halkbank'ın 2 milyar dolara kadar sermaye benzeri borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi. 

Türkiye genelinde konut fiyatları Kasım ayında geçen yılın aynı ayına 

göre %10,5 artış kaydetti. Konut fiyat artış oranı Ekim ayında da %10,5 

seviyesinde gerçekleşmişti. Yıllık konut fiyat artışı İstanbul'da                     

%6,2, Ankara'da %8,9, İzmir'de ise %12,3 oranında gerçekleşti. Türkiye 

genelinde 26 il grubunun 24'ünde reel fiyatlar gerileme kaydetti. Nominal 

konut fiyat artışlarının yatay seyrettiği, bununla birlikte enflasyonda görü-

len gerileme ile reel konut fiyatlarındaki azalışın biraz daha ılımlı seviyele-

re sınırlı ölçüde gerilediği görülmekte. 

Antalya-İzmir arası hızlı tren ve otoyol yapılması planlanıyor. Ulaştırma 

ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Antalya-İzmir arasını hızlı tren ve otoyolla bağlamayı planladıklarını belirterek, "Bununla ilgili proje çalış-

malarımız da devam ediyor. Onları da önümüzdeki dönemde yatırım programına alarak yapım çalışmalarına başlamayı planlıyoruz" dedi. 

Anadolu Isuzu’da hedef ihracatı iki katına çıkarmak. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Isuzu’nun 2023'e kadar 

ihracatını en az ikiye katlamayı hedeflediğini belirtti. Düzenlenen bir etkinlikte konuşan Özilhan, beş yıl önce ihracatlarının %80’ini Azerbaycan ve 

Cezayir gibi enerji ihraç eden ülkelere gerçekleştirdiklerini, petrol fiyatının yükselmesi ile bu ülkelere ihracın zorlaştığını ifade etti. Özilhan ayrıca, 

ilk elektrikli kamyonu bu yılın sonuna kadar Türkiye'deki belediyelere sunacaklarını, 8 ve 12 metre elektrikli otobüsleri tamamlama aşamasında 

olduklarını ve bu otobüslerdeki hedefin bir şarj ile 300 kilometre gitmesi olduğunu belirtti. Otomotiv piyasanın genel bir değerlendirmesini yapan 

Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak piyasanın geçen yıl %35 civarında daraldığına dikkat çekti. Son çeyrekte gelen vergi indiriminin 

piyasayı olumlu etkilediğini kaydeden Koçak şunları söyledi: "Bu ay pazarın 15-18 bin adet olmasını bekliyoruz. Ocak aylarında ortalama 40 bin 

araç satılır. Kötü yıllarda 20 bin adet satılır. Bu yıl geçmiş yıllara göre düşük gidiyor. ÖTV indirimi ilk önce piyasayı canlandırıcı etkide bulundu. 

Ekimde 20 bin, Kasım ayında 60 bin civarında araç satıldı. Vergi indirimi piyasayı en az %10 oranında olumlu etkiledi. ÖTV indirimi bir anda sonlan-

dırılırsa şok etkisi olur. Kademeli bitirilmesi gerekir. Ancak süresi uzadıkça etkisi azalıyor. Ticari araçta ÖTV olmadığı için KDV indirilebilir". 

Tavuk yumurtası üretimi Kasım´da 1,7 milyar adet oldu. TÜİK tarafından açıklanan “Kümes Hayvancılığı Üretimi, Kasım 2018" verilerine göre, 

tavuk yumurtası üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre %2,3 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 arttı ve 1,7 milyar adet oldu. Tavuk 

eti üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre %4,1, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 azalarak, 174 bin 483 tona düştü. Kasım ayında hindi eti 

üretimi ise bir önceki aya göre %12,6, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 azaldı ve 4 bin 954 ton oldu. 

Milli Uzay Programı'nda ilk adım atılıyor. Türkiye Uzay Ajansı'nın, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmasının ardından Sanayi ve Teknolo-

ji Bakanı Mustafa Varank'ın ev sahipliğinde Kocaeli Gebze'de 18-19 Ocak'ta "Milli Uzay Programı Çalıştayı" düzenlenecek. Çalıştayda, uzay bilimleri 

ve teknolojileri, uzay uygulamaları, fırlatma ve malzeme teknolojileri, uzay hukuku, uluslararası ilişkiler ve finansman konularının ele alınması 

planlanırken Milli Uzay Programı'nın yol haritasının oluşturulacağı belirtiliyor. 

Füze sistemlerine yönelik haberleşme çözümleri geliştiren Meteksan Savunma, yaklaşık 5,5 milyon liralık yatırımla altyapısını geliştirecek. Ha-

berleşme sistemleri alanında, platform ve harekat ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan, düşük hacim, ağırlık ve güç tüketimi olan, elektronik harp 

korumalı özgün ve milli ürünler geliştiren Meteksan Savunma, aldığı yeni yatırım teşvik desteğiyle yaklaşık 5,5 milyon liralık yatırım yaparak altya-

pısını büyütecek. 

-%25

-%20

-%15

-%10

-%5

%0

%5

%10

%15

%20

%25

O
ca

-1
1

H
a

z-
1

1

K
a

s-
1

1

N
is

-1
2

E
yl

-1
2

Ş
u

b
-1

3

T
e

m
-1

3

A
ra

-1
3

M
a

y-
1

4

E
ki

-1
4

M
a

r-
1

5

A
ğ

u
-1

5

O
ca

-1
6

H
a

z-
1

6

K
a

s-
1

6

N
is

-1
7

E
yl

-1
7

Ş
u

b
-1

8

T
e

m
-1

8

İstanbul

Türkiye'de Konut Fiyatlarında Yıllık Reel Değişim
(26 il grubu bazında Min., Maks. ve İstanbul)

Kaynak: TCMB, TSKB Ekonomik Araştırmalar Son Veri : Kas 18
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Belenco, Güney Koreli Lotte'ye satıldı. Türkiye'nin en büyük kuvars bazlı tasarımlanmış taş üreticisi Belenco'nun %72,5'i, 112 milyon dolar kar-

şılığında Güney Kore merkezli Lotte Grubu'na satıldı. Güney Koreli şirketin bu satın almayla dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri olacağı belirtil-

di. Şirket, 2017'de %21,3 artırdığı ve 24 milyon doların üzerine taşıdığı ihracatıyla 2017 yılının en çok ihracat yapan 1.000 Türk şirketi arasında 883. 

sıradan 787. sıraya çıkmıştı. 

Palmet Enerji, Alman EWE Turkey Holding’i satın aldı. Palmet Yönetim Kurulu Başkanı Doğanay Samuray, Alman EWE Turkey Holding’i 130 ile 

150 milyon euro aralığında fiyata satın aldıklarını söyledi. Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre Samuray, şirketi 3 ay içerisinde devrala-

caklarını kaydetti. Samuray “Palmet olarak Zorlu Grubu’nun gaz dağıtım şirketleri Trakya ve Gaziantep Gaz Dağıtım ile de ilgileniyoruz ” dedi.  

Nükleer Güç Santrallerinin (NGS) Proje ve Kabul Yönetmeliği yayınlandı. Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliği, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, NGS’lerin modern teknolojiye uygun tesis edilebilmesi 

için proje onay ve tesis kabul işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması/yaptırılması; söz konusu tesislerin ile-

tim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması; can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile proje onaylarını, projelerine göre yapılan 

tesislerin test, kontrol ve kabul işlemlerini yürütecek kurum/kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor. Tesisin imalatından, 

yapımından ve işletmesinden lisans sahibi hukuki olarak sorumlu olacak. 

Enerji santrallerine KDV muafiyeti getirildi. Ürün ve hizmetlerdeki KDV, ÖTV muafiyetleri ile bazı kanun ve KHK ’lerde değişiklik yapılmasını ön-

gören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda dün akşam kabul edildi. TBMM’de dün gece kabul edilen torba yasa kapsamında yenilenebilir enerji 

ve diğer enerji tesislerine KDV muafiyeti getirildi. Ayrıca vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirlerin yanı sıra kur farkı da matraha dâhil 

unsurlar arasında yer alacak. 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında lisans işlemlerini dağıtıcılar yapacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i yayınladı. Buna göre LPG piyasasında dağıtıcı şirketlere, onli-

ne sistem üzerinde yürütülecek lisans işlemleriyle ilgili yükümlülükler getirildi ve Yönetmeliğin bazı maddelerinde işlemlerin online sistem üzerin-

den yürütülmesiyle ilgili tadilatlar yapıldı. Ayrıca Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri de arttırıldı. Da-

ha önce lisans başvuru ücretleriyle ilgili süreçlerinde peşin ödenmesi gereken oranlarla ilgili hüküm de yürürlükten kaldırıldı. Bundan böyle her 

türlü lisans alma, lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma bedelleri başvuruyla birlikte peşin ödenecek. 

Hitachi, 28 milyar dolarlık projeyi durdurdu. Japon şirketi Hitachi, Avrupa Birliği'nden çıkma planları altüst olan İngiltere'de inşa edeceği nük-

leer enerji santrali projesini dondurmaya karar verdi. Galler bölgesinde bulunan Anglesey'de kurulacak 3 trilyon yen (28 milyar dolar) maliyetli 

Horizon Nükleer Santrali'nin İngiltere'nin enerji ihtiyacının %6'sını karşılaması bekleniyordu. Açıklamada, "Nükleer santrallerin inşası ve işletmesiy-

le ilgili olarak finansal bir yapı geliştirmek için zamana ihtiyaç olduğu anlaşılıyor" ifadesine yer verildi. 
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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. 


