
Şubat-Mart-Nisan döneminde işsiz sayısı son 10 yılın zirvesinden geriledi. 

Mart ayı resmi verilerine göre işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 

4,0 puan yükseldi ve %14,1 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı geçen sene aynı dö-

neme kıyasla 1,3 milyon kişi artarak 4,5 milyon kişiye ulaştı. Ancak Şubat dö-

neminde 4,7 milyona yükselen resmi işsiz sayısı Mart döneminde yükseliş 

trendini kırmış oldu. Aynı dönemde, tarım dışı işsizlik oranı 4,2 puanlık artış 

ile %16,1 olarak tahmin edilirken genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 7,5 

puanlık artış ile %25,2 oldu. Bu oranlar tarihsel ortalamaların üzerinde bulun-

maya devam ederken artış oranının Mart dönemi ile bir miktar ivme kaybet-

miş olması olumludur. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre işsizlik oranı, 

Mart’ta %13,6’dan %13,7’ye yükseldi. Öte yandan istihdama katılım sanayi ve 

tarımdan inşaata pek çok sektör genelinde gerilemeye devam ediyor. Bunun 

yanında işgücüne katılım oranı bir yıl evveline kıyasla 0,5 yüzde puan yüksele-

rek %52,9 seviyesine çıktı. İstihdam daralırken işgücü havuzunun da büyüyor 

olması işsizlik oranlarını yukarıda tutmayı sürdürüyor. Bununla birlikte işsizlik 

oranındaki kademeli yükseliş önümüzdeki dönemde de devam edebilir.  

Mayıs’ta bütçe dengesi 12,1 milyar TL açık verdi. Zayıf iç talep nedeniyle 

vergi gelirlerinde daralma söz konusu olurken (dahilde alınan katma değer 

vergisi %40, özel tüketim vergisi %3,4 azaldı), toplam bütçe gelirleri ise yıllık 

bazda %2,2'lik bir artış gösterdi. Merkezi yönetim bütçe harcamaları ise Ma-

yıs’ta yıllık %24 artış kaydetti. Faiz dışı harcamalar ana kaleminde özellikle 

cari transferlerde yüksek artışlar söz konusu oldu. Faiz harcamaları ise yıllık 

bazda %32 artışla harcamaları yükseltti. Tüm bunların sonunda 2018 Mayıs 

ayında 8,7 milyar TL faiz dışı fazla verilirken 2019 Mayıs ayında 4,1 milyar TL 

açık verildi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün bir bono ihracı gerçekleştirecek. Para pi-

yasası fonlarının portföyünün asgari %25’inin devlet iç borçlanma senetlerin-

de (DİBS) yatırıma yönlendirilmesi kararının ardından Hazine'nin kısa vadeli 

tahvil ihracına çıkacağı bekleniyordu. Dün bakanlıktan da bu yönde bir açıkla-
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.64            6.330%

22 Nisan 2020 5.125% 98.25            7.294%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.63            7.954%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 92,250             1.61% 5.57% 1.07%

BİST-30 115,461          1.72% 5.70% 0.98%

XUSIN 108,836          0.93% 2.87% 3.78%

XBANK 121,701          3.11% 6.81% 3.37%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.8687 -0.54% -2.54% 10.99%

Euro/TL 6.5892 -0.37% -2.07% 8.87%

Sepet Kur* 6.2309 -0.43% -2.29% 9.81%

Euro/Dolar 1.1217 0.09% 0.46% -2.20%

Dolar/JPY 108.55 0.00% -1.38% -0.92%

DXY 97.5580 -0.14% -0.38% 1.29%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1339.29 -0.15% 4.84% 4.41%

Reuters/Jefferies CRB* 183.14 -0.20% -3.44% 3.87%

Brent (Dolar/varil) 60.94 -0.08% -15.64% 12.03%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.39 -0.34% -2.24% -19.12%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 22.29% 22.67%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 18.42% 18.04%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.08% 2.09%
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ma geldi ve bu düzenlemeye destek olmak amacıyla 6 aylık kuponsuz DİBS ihalesi yapılacağı belirtildi. Ayrıca dün öğle saatlerinde gelen haber-

le de Hazine ihalelerinde kendilerinden daha fazla destek beklenen piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde likidite imkanı 

kullandırılmasına karar verilmişti. Buna göre tanınacak limitlerle sınırlı olmak üzere gecelik vadeli repo işlemleri yoluyla kullandırılacak söz ko-

nusu likidite imkânına uygulanacak faiz oranı, TCMB politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirlenecektir. Son olarak Hazi-

ne ve Maliye Bakanlığı 1 milyar TL’lik 728 gün vadeli kira sertifikasının da ihracı için bugün talep toplayacak. 

TÜİK Nisan ayı sanayi üretimi verilerini 18 Haziran saat 10.00'da açıklayacak. Sanayi üretiminde Nisan ayında yıllık bazda takvim etkisinden 

arındırılmış daralmanın %2,5 olduğu tahmin ediliyor. Sanayi üretiminde Mart ayı verisi ile birlikte ilk çeyreğe ilişkin tamamlanan veriler ekono-

mide dipten çıkışa işaret etmişti. Ancak Mart ayından başlayarak finansal piyasalarda oynaklığın şiddetlenmesinin ardından ekonomide topar-

lanmanın ikinci çeyrekte tekrar hız kaybetmesi olası. Bu yöndeki bir görüşe dair ilk somut bilgi bugünkü veri ile karşımıza çıkabilir. Büyümenin 

öncü göstergelerinden sanayi üretiminde takvimden arındırılmış yıllık daralma Ocak'ta %7,4, Şubat'ta %5,0, Mart'ta %2,2 olmuştu. 

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, "enflasyona endeksli konut kredisi" ürünü çıkarırken, ürüne ilişkin faiz oranı, ilan edilen enflasyon oranı 

(TÜFE) artı banka tarafından belirlenecek marj oranı toplamından oluşacak. Ziraat Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bu çerçevede 

bankaca enflasyona endeksli konut kredisi faiz oranı; 1-120 aya kadar vadede TÜFE + 0,19 (aylık) marj oranı olarak belirlenmiştir" denildi. 

Açıklamada, faiz oranının müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına 

(TÜFE) göre dönemsel olarak güncelleneceği belirtildi. Yeni ürün ile satın alınacak konutun %80'ine kadar kredi kullandırılabilecek ve 120 aya 

kadar vade belirlenebilecek. Müşteriler kredi vade süresi içerisinde dilediği zaman sabit faizli konut kredisi ürününe geçiş yapabilecek. 

Yurtdışında tüm yatırımcılar önce FED'i, sonra BoJ ve BoE kararlarını bekliyor. Asya borsaları FED'in faiz toplantısı öncesindeki temkinli sey-

rederken, ham petrol fiyatları küresel büyüme endişelerinin Orta Doğu gerilimlerinden kaynaklanan arz endişelerini gölgede bırakmasıyla ge-

riledi. Zira yükselen risk algısı ile tahvil talebi yine yükseldi, ABD 10 yıllıkları %2,07'ye geriledi. FED'in yarın tamamlanacak olan Haziran ayı pa-

ra politikası toplantısında faizleri değiştirmemesi ancak bu yılın ilerleyen zamanlarında faiz indirimine zemin hazırlaması bekleniyor. 

Türkiye genelinde konut satışları 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,3 oranında azalarak 82,2 bin oldu. Böylece son 

12 ayda gerçekleşen konut satışı 1 milyon 271 bin seviyesine geriledi. İpotekli konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre %85,3 oranın-

da, diğer konut satışlarında ise %7,0 oranında azalış gerçekleşti. İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payı %6,4 seviyesine düştü. Aynı 

oran geçen ay %12,8 olarak gerçekleşmişti. Yabancılara gerçekleştirilen konut satışları ise bir önceki yıla göre %62,5 oranında artış kaydetti. 

Böylece son bir yılda yabancıya yapılan konut satışı 47 bin seviyesini aştı. 

REIDIN-GYODER ortaklığıyla yayınlanan Mayıs ayı raporunun sonuçları açıklandı. Rapora göre markalı konut projelerinde gerçekleşen sa-

tışların %5’i yabancılara gerçekleştiriliyor. Bu oranın son 6 aylık ortalaması %9 seviyesinde. Yabancıların ağırlıklı olarak 2+1 tipi konutlara yön-

lendiği görülüyor. Markalı konut alımlarının %45’inde peşinat, %41’inde senet, %14’ünde ise banka kredisi kullanıldı. Konut fiyatlarında yıllık 

artış hızı ise %2,3 seviyesinde gerçekleşti. 

TÜBİTAK, KOBİ’lerin yeni pazarlara açılması için 750 bin liraya kadar hibe destek verecek. Hürriyet'in haberine göre, TÜBİTAK, KOBİ’lerin 

rekabet koşullarına uyum sağlaması, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti yapmaya teşvik edilmesi ve elde edilen çıktıların ekonomik değere dönüştü-

rülmesi amacıyla yürütülecek faaliyetlere mentorluk desteği verecek. Projeyle firmaların ciroda artış yakalaması, mevcut pazar payında 

artış sağlanması, yeni pazarlara giriş imkânının yaratılması ve satışlarda artış gösterilmesi hedefleniyor. Ayrıca KOBİ’lerin mentorluk hizmetiyle 
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rekabet koşullarına uyum konusundaki farkındalıklarını artırması ve değişim sürecinde karşılaştıkları sorunları daha kolay çözmeleri öngörülü-

yor. 

Türk Telekom (TTKOM) - Türkiye Haber-İş Sendikası ile gerçekleştirdiği Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 60 günlük yasal görüşme süresi 

sonunda anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Görüşmeler resmi arabulucu aracılığıyla devam edecek. 

İş GYO (ISGYO) - Nakit ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 120 milyon TL tutarında, 1 yıl vadeli nakdi kredi kullandı.  

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, Batros Ailesi’ne ait Botros&Levante Taşımacılık ve Ticaret A.Ş’nin tamamı Fransız CMA CGM ta-

rafından alınıyor. Botros&Levante Taşımacılık, Akdeniz’in vergi rekortmenleri arasında yer alıyor. Dünyanın 5 büyük nakliye şirketinden biri 

olan Fransız şirketi, 150 farklı ülkedeki 420 limanda faaliyet gösteren Fransız şirketin 37 bin çalışana ve 23,5 milyar dolarlık ciroya sahip.   

Gaziantep'te, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Programı" kapsamında 947 projeye 26 milyon 

212 bin lira hibe desteği sunulacağı bildirildi. Başvurulardan 947 çiftçinin projesinin kabul edildiğini kaydeden Tarım ve Orman İl Müdürü 

Mehmet Karayılan, " Projede, 3 bin 845 parsel ve 65 bin 793 dekar alanın sulanması öngörülüyor. Gaziantep, projesi kabul edilen iller sırala-

masında üçüncü, ekili ve dikili alanları açısında değerlendirildiğinde birinci sırada oluyor." ifadelerini kullandı. 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 yılı teklif çağrısı kapsamında 34 milyon lira bütçeli üç hibe programı açıkladı. Valilikten yapılan açıkla-

maya göre, 21 milyon lira bütçe tahsisi yapılan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kap-

samında proje başına verilecek destek tutarları asgari 500 bin lira, azami 2 milyon lira; 7 milyon lira bütçe tahsisi yapılan Kırsal Kalkınma ve 

Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı kapsamında proje başına verilecek destek tutarları asgari 100 bin lira, azami 500 bin lira; 6 milyon 

lira bütçe tahsisi yapılan Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında ise proje başına verilecek destek tutarları 

asgari 100 bin lira, azami 500 bin lira olacak.  

Avrupa Birliği arıcılık sektörüne 120 milyon euro destek verecek. AB Komisyonu, arıcılık sektörüne destek sağlamaya yönelik yeni tedbirler 

alındığını açıkladı. Buna göre, önümüzdeki 3 yıl boyunca arıcılık sektörüne toplam 120 milyon euro mali destek verilecek.  Mali destekle arıcı-

lara eğitim, yeni başlayanlara kredi ve araştırma gibi programlar finanse edilecek.  

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,3’lük artışla 362 milyon 190 bin 788 dolar 

mücevher ihracatı yaptı. Mücevher İhracatçıları Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayında en fazla ihracat, 156,4 milyon dolarla Ya-

kın, Orta Doğu Asya ülke grubuna yapıldı. Yakın, Orta Doğu Asya’yı 75,5 milyon dolar ile Avrupa Birliği, 40,1 milyon dolarla diğer Asya ülkeleri, 

38,3 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ve 24,3 milyon dolarla Kuzey Amerika izledi. Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa Kamar, mücevher sektörünün stratejik bir sektör olarak kabul edilerek her ay ihracat rekoruna imza atması için altının serbest dola-

şımda olması ve altınla ticaretin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. 

Çin Büyükelçisi Emin Önen, 2018 yılında %60’lık artışla 400 bine çıkan Çinli turist sayısında 2020 hedefini 1 milyon olarak belirlediklerini 

söyledi. 2019 yılında 500 bin sınırının aşılacağına dikkat çeken Önen, “Tanıtım için geleneksel yöntemlerin dışında farklı bir yol denedik. Ta-

kipçi sayısı toplamda 800 milyonu bulan Çinli sanatçılar, gazeteciler, müzeciler ve sosyal medya ünlülerini Türkiye’de ağırladık. Bu uygulamaya 

devam edeceğiz. Türkiye’yi Çinlilerin anlatması, ilgiyi artırdı ve daha da artıracak. Ortalama harcaması 3 bin doları aşan 130 milyon Çinli tu-

ristten, 1 milyonunu kış ve kültür turizmi için çekebilmek kısa vadeli hedefimiz” dedi. 

Doğal gaz pazarında esnekliğin artırılmasının önemi vurgulandı. Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Enerji ve İklim Araştırmaları 

Serisi kapsamında hazırlanan “The Missing Piece in the Turkey’s Gas HUB Ambitions (Türkiye'nin Gaz HUB’ı Olma Hedefindeki Eksik Parça)” 

başlıklı rapor kamuoyuna açıklandı. MNCM Danışmanlık Kurucu Ortağı Kerem Topuz’un hazırlamış olduğu raporda Türkiye doğal gaz pazarın-
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da esnekliğin artırılmasına kritik önem atfediliyor. Bu çerçevede, Türkiye’nin mevcut ithalat kontratlarında yer alan “al ya da öde” yükümlü-

lüklerinin yeniden ele alınması önerilirken, bölgesel piyasalardaki dinamiklerle uyumlu fiyat düzenlemeleri sağlanması gerekliliğine de vurgu 

yapılıyor. ENGIE Türkiye CEO’su Gökalp Özkök, Türkiye'nin doğalgaz altyapısının Avrupa’daki pek çok örneğe göre oldukça yeni olduğunu ve 

yatırımların da devam ettiğini vurguladı. “Bu konuda oldukça avantajlıyız” diyen Özkök, şöyle devam etti: “Ancak Türkiye’nin bölgede rekabet-

çi avantajlarıyla daha fazla öne çıkabilmesi gerekiyor. Alım sözleşmelerinde daha kısa süreli, esnek kontratlara odaklanılması önemli bir un-

sur.” 

EWE Turkey Holding bünyesindeki iştiraklerin SOCAR Türkiye’ye satışı tamamlandı. 17 Haziran itibarıyla, EWE Turkey Holding altında faali-

yetlerini sürdüren Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji ve Millenicom SOCAR Türkiye çatısı faaliyetlerini sürdürecek. 

Mayıs ayı YEKDEM maliyeti tahminleri aştı. 17 Haziran’da kesinleşen uzlaştırma bildirimleriyle, Mayıs ayı megavatsaat başına YEKDEM birim 

maliyeti belirlendi. Buna göre, Mayıs ayı YEKDEM birim maliyeti, EPDK’nın açıklamış olduğu 69,28 TL’lik referans rakamın 86,02 TL üzerinde, 

155,30 TL seviyesinde gerçekleşti. 
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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. 


