
Küresel büyümeye yönelik endişeler, ABD-Çin ticaret savaşına yönelik belirsizlik-

ler ve ABD Merkez Bankası’ndan (FED) beklenen yılın dördüncü faiz artışı son dö-

nemde riskli varlıklarda görülen satış eğiliminin temel belirleyicileri. Haftanın ilk 

işlem gününde ABD endeksleri yıllık kayıplarını artırdı: S&P 500 son 14 ayın, Dow 

Jones ise son 13 ayın en düşük seviyelerini gördü. Kapanışta, Dow Jones Endeksi %

2,1, Standard & Poor's 500 Endeksi %2,1 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi %2,3 gerile-

di. S&P500 şirketlerinin Eylül sonundan bu yana piyasa değerindeki kayıp 3,4 tril-

yon dolara ulaştı. Bu sene en iyi performans gösteren Nasdaq hisselerinden Ama-

zon dün %4,5 değer yitirdi. Bu arada, yarın tamamlanacak FED toplantısı öncesinde 

dün ABD Başkanı Trump ve dış ticaret danışmanı Peter Navarro’nun FED’in faiz artı-

rım döngüsüne yönelik sert eleştirileri söz konusu oldu. Benzer bir görünüm Avru-

pa borsaları için de geçerliydi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,1, Almanya'da DAX 

30 endeksi %0,9, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,1, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise 

%1,2 geriledi. Benzer bir değer kaybı bu sabah Asya piyasalarında da yaşanmakta.  

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'in reform döneminin 40. yılı dolayısıyla yaptığı 

konuşmasında; Çin'in çok taraflı ticaret sistemini desteklemeye devam edeceğini 

vurguladı. Xi Jinping, Çin'in kalkınmasının hiçbir ülkeye tehdit oluşturmadığını belir-

terek, "Reformların amacı sosyalist sistemi geliştirmeye yönelik olmalı. Hiç kimse 

Çin'e reform dayatamaz. Çin yeni dönemde reformları ve dışa açılmayı ve savunma 

amaçlı ulusal güvenlik politikasını devam ettirecek" dedi. 

TÜİK verilerine göre Ekim ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %5,7 

geriledi. Eylül ayı sonrasında Ekim ayında da yaşanan daralma ile sanayi endeksi 

2009 yılından bu yana ilk defa iki ay üst üste geriledi. Endeksin yıllık bazda bu denli 

sert daralmasında imalat sanayindeki %6,5'lik, elektrik / gaz üretim/dağıtımında ise 

%1,2'lik gerileme etkili oldu. Madencilik sektöründe üretim ise yıllık bazda %6,1 

yükseldi. Ekim ayı sanayi verileri Eylül'de yaşanan daralmanın vites artırdığını gös-

terdi. Ara malı ve sermaye malı üretiminde gerileme Ekim ayında daha da dikkat 

çekici boyuta ulaşırken, bu daralmaya dayanıksız tüketim malı üreten sektörler de 

katıldı. Dolayısıyla, iç tüketimde hem özel tüketim hem de yatırım harcamaları adı-

na sinyaller zayıf seyrediyor. Manşet endeksteki zayıflığı vergi teşvikleri neticesinde 

üretimi %3,0 artan dayanıklı tüketim malı imalatı üretimi sınırlamış oldu (örn. mo-

bilya ile bilgisayar, elektronik ve optik ürünler üretimi), ancak bu etki 2018 ile sınırlı 

kalabilir. İnşaat sektörüne ara malı sağlayan ‘diğer metalik olmayan mineral ürün-
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.38            7.339%

22 Nisan 2020 5.125% 96.00            8.329%

18 Mayıs 2021 4.875% 90.63            9.296%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 89,962             -0.63% -4.87% -22.00%

BİST-30 112,621          -0.50% -5.07% -20.75%

XUSIN 106,958          -0.46% -4.72% -17.35%

XBANK 111,553          -0.34% -7.32% -34.91%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3676 0.10% 0.59% 41.66%

Euro/TL 6.0936 0.51% -0.40% 33.99%

Sepet Kur* 5.7306 0.22% 0.16% 37.52%

Euro/Dolar 1.1346 0.34% -0.97% -5.42%

Dolar/JPY 112.82 -0.49% 0.49% 0.13%

DXY 97.1000 0.02% 0.94% 5.42%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1245.82 0.62% 1.78% -4.35%

Reuters/Jefferies CRB* 186.64 -1.31% -4.81% -6.48%

Brent (Dolar/varil) 59.61 -1.11% -10.75% -10.86%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.53 2.81% -3.77% 22.82%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 21.23% 21.35%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.68% 17.96%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.53% 7.55%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.85% 2.90%
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ler’ grubunda üretim daralmaları derinleşiyor. Eylül ayında %9,5 daralan cam ve çimento üzerimi Ekim ayında yıllık bazda %13 küçüldü. Benzer bir 

durum elektrikli teçhizatta da yaşanıyor. Kura duyarlı sektörlerden tekstil ve giyim eşyası üretiminde ise zayıflık devam ediyor. Yılın son çeyreğinde 

milli gelir artış hızının yatay bir seyir izlemesini öngörmekteyiz. Euro Bölgesi’nde devam eden ekonomik yavaşlama ise ihracatı sınırlama potansi-

yeli taşıdığı için son çeyreğe ilişkin tahminimiz üzerindeki riskleri aşağı yönlü kılmaktadır. 

2018 yılı Eylül döneminde işsizlik bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan artışla %11,4 olarak gerçekleşti. Böylece Haziran döneminde çift 

haneye çıkmış olan resmi işsizlik oranı hızlı yükseliş trendini devam ettirdi. Bu dönemde tarım dışı işsizlik oranı 0,7 puanlık artış ile %13,5 olarak 

tahmin edilirken, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,6 puanlık artış ile %21,6'ye yükseldi. Geçen seneye kıyasla 0,4 puan yükselen işgücüne 

katılım oranına karşılık işsizlik oranlarındaki artış hızının bunun üzerinde seyrediyor olması 2018 yılının son çeyreğinde ve 2019 yılı içerisinde işsiz-

lik rakamlarının hassasiyetle takip edilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Tarım ve inşaat sektörlerinde gerileyen istihdama katılım rakamları soru-

nun bir boyutunu oluşturmaktadır. Hizmetler tarafında Eylül ayına değin yaratılan istihdamın büyük kısmının kamu yönetimi, eğitim ve sağlık sek-

törleri kaynaklı olması dikkat çekicidir. 2018 yılı içinde  tarım dışı istihdama katılımda geçen sene Eylül ayında görülen rakamların yarısına yakını 

korunabilmiştir. Bu sebeple istihdam oranında, uzun bir süre sonra, ilk kez 0,1 puanlık kayıp gerçekleşmiş ve resmi istihdam oranı %47,8’e gerile-

miştir. 2017 yılında %7,4’lük büyüme sağlayan Türk ekonomisi bu performansı elde ederken 1,6 milyonun üzerinde istihdam yaratmıştı. Bu yılın ilk 

dokuz ayında ise rakamın 266 bin kişiye gerilediğini gözlemliyoruz. Bu sebeple ekonomide gözle görülür yavaşlamanın 2019 yılında en az iki çeyrek 

daha devam edeceğini öngörmekteyiz.   

Kasım ayında bütçe fazlası yıllık bazda %11 düşerek 7,6 milyar TL’ye gerilerken, faiz dışı fazla ise yıllık %9 artışla 14,8 milyar TL olarak gerçek-

leşti. Bütçe Ocak-Kasım döneminde %106 artışla 54,5 milyar TL açık verirken, faiz dışı fazla %40 azalışla 17,3 milyar TL oldu. Yeni Ekonomi Prog-

ram’ında (YEP) 2018 sonuna dair bütçe açığı tahmininin 72,1 milyar TL olduğu düşünülürse Aralık ayında bütçeni 18 milyar TL civarında bir açık 

vermesini bekliyoruz. Ocak-Kasım döneminde gelirler yıllık %20 artış kaydederken vergi yapılandırmalarından tahsil edilen ve 'faizler, paylar ve 

cezalar' kalemine kaydolan tahsilatlarda toplam 24 milyar TL öne çıktı. Öte yandan vergi gelirleri incelendiğinde Kasım'da artış oranı %16 ile sınırlı 

kaldı. Dahilde     alınan katma değer vergisinin %28, özel tüketim vergisinin ise %23 azaldığı görülüyor. Kasım'da ithalde alınan katma değer vergisi 

ise sınırlı şekilde %2,2 arttı. Doğrudan vergilerde ise kurumlar vergisinde %96, banka ve sigorta muameleleri vergisinde %47, gelir vergisinde ise %

18'lik artış söz konusuydu. Ocak-Kasım döneminde bütçe harcamaları ise yıllık bazda %24 arttı. 

Ziraat Bankası’ndan sonra Vakıfbank da konut kredilerinde düzenlemeye gitti. Yapılan düzenleme sonrasında, Vakıfbank aktif kredili müşterisi 

olan firmaların ürettiği konutlardan satın almak isteyen bireysel müşterilerine, kampanyaya dahil firmaların da katkısıyla aylık %0,98 faiz oranında 

120 aya kadar vadede 500.000 TL’ye kadar konut kredisi kullanma imkanı veriyor. Uygulama kapsamında konut kredisi ödemelerinin bir kısmı fir-

maların Vakıfbank’taki ticari risklerine mahsup edilirken kalan kısmı da ilgili firmalara nakit akışı sağlayacak.  

İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre 1,82 puan gerilerken; gösterge niteliğindeki endeks, inşaat 

malzemeleri sanayisinde küçülmenin önümüzdeki aylarda da süreceğine işaret etti. İMSAD tarafından yapılan değerlendirmede önümüzdeki 3 

aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde düşüşün devam ettiği, ihracat siparişlerinin Kasım ayında durağanlaştığı ve sektörün mevsimsel olarak durgun 

bir döneme girdiği ifade ediliyor. 

TL’nin Kasım ayında değer kazanması ile birlikte yabancıların konut projelerine olan ilgisinin bir miktar azaldığı ifade ediliyor. REIDIN Emlak 

Endeks raporuna göre Kasım ayında satışı yapılan markalı konut projelerinin %8’i yabancı yatırımcılara gerçekleştirildi. Bu oran Eylül ayında %18, 

Ekim ayında ise %19 olarak gerçekleşmişti. Yabancılara konut satışını desteklemek amacıyla yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari 

taşınmaz bedeli 18 Eylül’de 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti. Bununla birlikte yabancılara konut satışını organize etmek ve kolaylaştır-

mak üzere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün önümüzdeki dönemde yurtdışı teşkilat kurma yönünde çalışmalar gerçekleştirdiği biliniyor. 

Böylece yurtdışındaki kişilerin satın alma işlemleri kolaylaştırılacak, tapu teslimleri de bu teşkilatlar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.  
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Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal yaptığı açıklamada yabancılara gerçekleştirilen konut satışlarının ev eşyalarına yöne-

lik harcamalara olan etkisine dikkat çekti. Akbal, yaptıkları araştırmaya göre yabancıların Türkiye’den aldıkları konuta ortalama 850.000 lira 

ödediğini, bununla birlikte iç dizayn, beyaz eşya, mutfak aletleri ve döşeme gibi evin eşyasına ise 150 bin lira harcadıklarını belirtti. Akbal, yılın 10 

aylık döneminde 30 binden fazla gerçekleşen konut satışı dikkate alındığında, yabancıya satılan evlerin içinin döşenmesi için 4,5 milyar liranın üze-

rinde bir harcama yapıldığına yönelik tahminini paylaştı. 

Beyaz eşya pazarındaki daralma Kasım ayında devam etti. Yurt içi beyaz eşya pazarı buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından 

oluşan dört ana ürün grubunda yıllık bazda %18 daralarak 428 bin adet oldu. Böylece iç satışlar Ocak-Kasım döneminde %17 düşüşle 5,8 milyon 

adet olarak gerçekleşti. Beyaz eşya ihracatı Kasım ayında %9 artışla 1,84 milyon adet, 11 aylık dönemde ise %6 artışla 17,68 milyon adet oldu. 

Aselsan (ASELS) - Atış kontrol sistemi tedarikine yönelik toplam bedeli 194,6 milyon dolar olan bir sözleşme imzaladı. 

Anadolu Grubu, Mey İçki'nin rakı markaları ve fabrikalarının Anadolu Grubu tarafından satın alınacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtma-

dığını açıkladı. KAP’a yapılan açıklamada, Anadolu Grubu Holding ve bağlı ortaklıkları Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş.'nin gündeminde 

bu konunun yer almadığı ifade edildi. 

Eylül ayında konkordato ilan eden Eminiş Ambalaj'a verilen geçici mühlet süresi iki ay daha uzatıldı. Şirket 19 Eylül'de konkordato ilan etmiş ve 

üç aylık geçici mühlet süresi tanınmıştı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre  Gebze Ticaret Mahkemesi, şir-

ketin 19 Aralık'ta dolacak geçici mühlet süresinin iki ay uzatılmasına karar verdi. Yarıyıl bilançosuna göre şirketin neredeyse tamamı banka kredisi 

olmak üzere 26,2 milyon lira kısa vadeli finansal borcu ve 43 milyon lira ticari borcu bulunuyordu. 

Çıtır Usta markasıyla pek çok AVM ve lokasyonda faaliyet gösteren Çıtır Usta Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iflas etti. Nisan ayın-

da ilan ettiği konkordatonun ardından Bakırköy Asliye Ticaret mahkemesinin verdiği karar gereğince iflas eden ve tasfiye işlemlerine başlanan Çıtır 

Usta, 3 ülkede pide ve kebap konseptli 75'in üzerinde restoran işletiyordu. 

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP), yeni otomobillerin karbondioksit emisyon salımlarının 2030 yılına kadar %37,5 

azaltılması konusunda anlaştı. AB Komisyonu İklim ve Enerjiden Sorumlu Üyesi Miguel Arias Canete, Twitter hesabından, AB Konseyi ve AP 

arasında otomobillerin emisyon salımlarını düşürmeye yönelik müzakereler sonucunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Canete, "Emisyon salımlarını 

2030 yılına kadar otomobillerde %37,5 ve kamyonetlerde %31 azaltacak bir anlaşmaya vardık." mesajını paylaştı. 

COP24’de Paris Kural Kitabı çıktı. Polonya’da gerçekleştirilen COP24’de ülkeler, küresel iklim eylemini daha şeffaf ve detaylı bir biçimde incele-

meyi olanaklı kılan ortak kurallarda mutabık kaldılar. Kural Kitabı'nın dışında, ülkeler aynı zamanda 2020 yılına kadar mevcut iklim hedeflerini içe-

ren Ulusal Niyet Katkı Beyanı belgelerini yenilemek konusunda da anlaştılar. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gelecek 10 yıl içerisinde yenilenebilir enerjinin Türkiye elektrik kurulu gücünün yaklaşık %

53’ünü oluşturacağını söyledi. Türkiye’nin dünyayı en az kirleten ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Dönmez, “2018 yılında hidrolik hariç ye-

nilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimimiz 2017 yılına göre yaklaşık %35, 2016 yılına göre de yaklaşık %70 oranında artış gösterdi.” şeklinde ko-

nuştu. Yerli kömürde çevreci bir yatırım modeli geliştirildiğine değinen Bakan Dönmez, "Üreticilerimizle anlaştık. 2 yıl içerisinde eski nesil santral-

lerin bacalama ve filtreleme sistemlerini yeniliyoruz. Yeni nesil santraller ise en ileri teknolojiyle doğal dengeyi bozmadan ve minimum emisyon 

değerleriyle çalışacak" ifadelerini kullandı. 

Afşin Elbistan A Termik Santrali’nin atıkları depolanacak. 132 milyon lira değerindeki proje kapsamında Afşin Elbistan A Termik Santralinde 

linyitin yakılmasından oluşan %2’si oranında cüruf ve %18’i kadar uçucu kül düzenli depolama sahasında depolanacak. Söz konusu lotlarda yerel 

olarak zeminde dolgu çalışmaları yürütülecek ve zemin düzenleme çalışmaları sonrasında depolama sahası zemininde mevcut sahadan temin edi-

lecek olan doğal kil ile 1 metrelik sıkıştırılmış geçirimsiz tabaka oluşturulacak. Planlanan ilk lot ile diğer yardımcı ünitelerin inşaat çalışmalarının 7,5 

ay içerisinde tamamlanması ön görülüyor. 
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Rusya petrol üretimini azaltacak. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında alınan kısıntı 

kararı kapsamında Ocak ayında petrol üretimlerini kademeli bir şekilde azaltacaklarını belirterek “Tahminlerimize göre üretimimizi Ekim 2018 

seviyesine kıyasla günlük 50 ila 60 bin varil arasında düşürme yolunda ilerliyoruz” dedi. 

Mercedes kendisine 11 yıl yetecek kadar pil hücresi aldı. Önümüzdeki yıllarda model gamının tamamının elektrikli seçenekler de sunabilmesini 

hedefleyen Mercedes-Benz, 31 milyar dolarlık pil hücresi siparişi verdi. Söz konusu siparişin, markanın taleplerini 2030 yılına kadar karşılaması 

öngörülüyor. Markadan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında markanın her içten yanmalı motora sahip modelinin bir de elektrikli versiyonun 

olması planlanıyor. Hibritler de işin içine girdiğinde, Mercedes'in bünyesinde 130 farklı araç seçeneği olacağı belirtiliyor. 
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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. 


