
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yeni genişleme yanlısı adımlar atılabilece-

ği açıklamaları piyasada iyimserliği destekledi. ECB Başkanı Mario Draghi, 

enflasyonun hedefe dönmemesi durumunda, muhtemelen yeni faiz indirim-

leri veya varlık alımları yoluyla para politikasını tekrar gevşetmesi gerekeceği-

ni belirtti. ECB'nin yeni faiz indirimlerine gidebileceği yönündeki açıklamanın 

desteğiyle Türk hisse senedi piyasasında alımlar güçlendi. Öte yandan ABD 

Başkanı Donald Trump, 28-29 Haziran'da yapılacak G20 zirvesinde Çin Devlet 

Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini ve iki ülke arasındaki ticaret görüşmeleri-

nin bu zirveden önce yeniden başlayacağını belirtti. Asya hisse senetleri küre-

sel anlamda ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik artan olumlu havanın et-

kisi ve Avrupa Merkez Bankası’ndan daha fazla teşvik sinyali verilmesiyle yük-

seldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %1,5 

yükselerek beş haftanın zirvesine yükseldi. Çinli büyük şirketler endeksi %1,7 

ile altı haftanın zirvesine çıktı. 

TÜİK verilerine göre Nisan ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre 

%4,0 gerilerken, mevsim etkisinden arındırılmış seride ise aylık bazda %

1,0'lik düşüş kaydedildi. Bu değerler piyasa beklentisine kıyasla bir miktar 

daha olumsuz tarafta kaldı. Sanayi üretiminde Mart ayı verisi ile birlikte ilk 

çeyreğe ilişkin veriler ekonomide dipten çıkışa işaret etmişti. Ancak Mart 

ayından başlayarak finansal piyasalarda oynaklığın şiddetlenmesinin ardından 

ekonomide toparlanma ikinci çeyrekte bir miktar hız kaybetmişti. Bu durumu 

gerek öncü PMI ve TCMB reel kesim güven endeksi verilerinde, gerekse ivme 

kaybeden ticari kredi büyüme hızında görmekteydik. Nisan ayı sanayi üretimi 

verilerindeki zayıflık da bu gözlemle uyumlu geldi: Dönemsel verilerde yılın ilk 

çeyreği boyunca sanayi aktivitesinin her bir ay genişlediği görülüyordu ancak 

bu trend Nisan ayında sona erdi.  

TÜİK Nisan ayı ciro endekslerini açıkladı. Takvim etkilerinden arındırılmış 

verilere göre sanayi sektöründe ciro endeksi Nisan 2018’e göre %22,3 oranın-

da artış kaydederken, hizmetler sektöründe bu oran %23,9, ticaret sektörün-

19-Haz TCMB, Toplantı tutanakları 
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 ABD, Philadelphia Fed imalat endeksi, Haziran 
 İngiltere, BOE faiz kararı 
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 Euro Bölgesi, İmalat PMI, Haziran 
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Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 94,219             2.13% 8.04% 3.23%

BİST-30 117,881          2.10% 8.18% 3.09%

XUSIN 110,689          1.70% 5.00% 5.55%

XBANK 124,849          2.59% 9.63% 6.04%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.8225 -0.79% -2.50% 10.11%

Euro/TL 6.5267 -0.95% -2.08% 7.84%

Sepet Kur* 6.1748 -0.87% -2.20% 8.85%

Euro/Dolar 1.1191 -0.23% 0.42% -2.42%

Dolar/JPY 108.44 -0.10% -1.36% -1.02%

DXY 97.6440 0.02% -0.43% 1.55%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 21.95% 22.29%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.62% 18.42%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.07% 2.09%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.67            6.260%

22 Nisan 2020 5.125% 98.63            6.828%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.75            7.884%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1346.08 0.51% 5.60% 4.94%

Reuters/Jefferies CRB* 182.77 0.97% -2.91% 4.88%

Brent (Dolar/varil) 62.14 0.13% -12.35% 14.48%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.33 0.30% -2.68% -20.58%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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de ise %12,2 seviyesinde gerçekleşti. İnşaat sektörü ciro endeksi ise geçen yılın aynı ayına göre %14 oranında azalış kaydetti. Ciro endeksleri 

fiyat etkisinden arındırıldığında sanayi ve hizmetlerde reel performansın pozitif bölgede kaldığı görülüyor.  

Nisan ayı perakende endeksleri yayınlandı. Nisan ayında perakende ticarette hacim geçen yıla göre %5,7 oranında azalış kaydetti. Gıda, 

içecek ve tütün özelindeki perakende satış hacminde azalış %2,3 oranında gerçekleşirken, gıda dışı ürünlerde azalış %5,6 oranında gerçekleşti. 

Tekstil, giyim ve ayakkabı sektörlerinde ise %5,6 seviyesinde artış görüldü.  

Bu ay toplam 11,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 9,3 milyar TL'si piyasadan toplam 12 milyar TL'lik iç borçlanma programlayan Hazi-

ne, piyasadan 10,06 milyar TL, kamu dahil toplamda ise 13,1 milyar TL borçlanmıştı. Dün sukuk ile 1,61 milyar TL ve programda olmayan 6 

ay vadeli borçlanma ile birlikte bu ay hedefler aşılmış durumda. Hazine bazı emeklilik fonlarının portföyünün asgari %25'inin devlet iç borçlan-

ma senetlerinde değerlendirilmesi düzenlemesine destek olmak adına bu ayki borçlanma programına sonradan eklediği 11 Aralık 2019 vadeli 

kuponsuz bononun yeniden ihracında bileşik faiz %23,49 oldu. İhalede net satış 668 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen hafta Cuma günü Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından 18 Türk bankasının kre-

di notunu bir kademe indirdi. Kredi notu görünümünün negatif olduğunu belirten Moody's açıklamayı dün gece yaptı.  

UNCTAD küresel doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin raporunu yayınladı. Rapora göre küresel doğrudan yatırımlar 2018 yılında bir önceki 

yıla göre %13 oranında gerileyerek 1,3 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece doğrudan yatırımlar üst üste üçüncü yılda da gerileme 

kaydetmiş oldu. Doğrudan yatırım akımlarındaki daralma, ABD’li çok uluslu şirketlerin, diğer ülkelerde elde ettikleri kazançları ABD’ye geri gö-

türmelerinden kaynaklanıyor. Trump, 2017 yılında yurtdışı yatırımlardan elde edilen kârların ABD’ye transferini cazip hale getirecek bir vergi 

düzenlemesi yapmıştı. Kâr transferinden en fazla etkilenen grup ise %25 azalmanın yaşandığı gelişen ülkeler grubu. Bununla birlikte, UNCTAD 

raporu sınır ötesi birleşme ve satınalma faaliyetlerinin 2018 yılında %18’lik artış kaydettiğini belirtiyor. Raporda 2019 yılında ılımlı bir topar-

lanmanın gerçekleşebileceği belirtiliyor. Özellikle yeşil alan yatırımlarına ilişkin öncü göstergelerin olumlu sinyal vermesinin altı çiziliyor. UNC-

TAD verilerine göre Türkiye’ye yönelen doğrudan yatırım 2019 yılında bir önceki yıla göre %12,8 oranında artarak 13 milyar dolar seviyesine 

ulaşmışken, Türkiye’den dışarıya yönelen yatırım miktarı %37 oranında artarak 3,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2018 yılında birleşme ve satı-

nalma şeklinde gerçekleşen Türkiye’ye yatırım girişi 2017’ye göre yaklaşık 600 milyon dolar azalarak 1,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşir-

ken, açıklanan yeşil alan yatırımlarına ilişkin gösterge 2017’ye göre %50 oranında artış gösterdi.  

Kuveyt Türk yurt dışında 200 milyon dolar tutara kadar ilave ana sermayeye dahil edilebilir kira sertifikası ihracı için genel müdürlüğe yetki 

verdi. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, bu kapsamda KFH Capital Investment Company'nin lider yönetici ve talep toplama yetkilisi o la-

rak tayin edilmesine karar verildiği belirtildi. 

Boeing, havacılık, uzay ve savunma sektöründe 2028 yılına kadar 8,7 trilyon dolar pazar öngörüyor. Paris Air Show’da (Paris Havacılık Fuarı) 

açıklanan Boeing Piyasa Görünümü’ne (BMO) göre, havacılık, uzay ve savunma pazarının önümüzdeki 10 yıl içinde, bir önceki yılki değeri 8,1 

trilyon dolardan 8,7 trilyon dolara ulaşacak. BMO’da ayrıca, havayolu şirketlerinin eskiyen uçaklarını daha etkin, yakıt tasarruflu modellerle 

değiştirmesinin yanı sıra yerleşik ve gelişmekte olan pazarlarda istikrarlı bir şekilde artan hava yolculuğu doğrultusunda filoların genişleyeceği 

ve böylelikle 2028 yılına kadar ticari uçaklara yönelik 3,1 trilyon dolar değerinde bir talep olacağı ifade ediliyor.   

Siemens, elektrikli uçak bölümünü (eAircraft), dünyanın en büyük uçak motoru üreticilerinden İngiltere merkezli Rolls-Royce’a satmak için 

anlaşma imzaladı. Siemens’ten yapılan açıklamada, Siemens’in kendi bünyesinde oluşturduğu bir girişim şirketi olan Siemens eAircraft'ın 

Rolls-Royce’a satılması konusunda Paris Havacılık Fuarı’nda anlaşma imzalandığı belirtildi. Açıklamada, anlaşmanın Rolls-Royce’nın uçaklar için 
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“elektrik ve hibrid elektrik kaldırma sistemleri” konusunda lider tedarikçi olma hedefine yönelik olduğu belirtilirken, satın almanın gerekli izin-

ler alındıktan sonra 2019 sonunda tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2’si kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkla-

dı. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 39’unun yerli üretim olduğunu belirtti. Yeni düzenleme ile birlikte toplamda 8 bin 554 ilacın geri ödeme liste-

sinde yer aldığını ifade eden Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumu’nda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 173’e ulaştı.” 

açıklamasını yaptı. 2018 yılında 70’i kanser olmak üzere 570, 2019 yılında da 34’ü kanser olmak üzere 268 ilaca doğrudan erişim imkânı doğ-

duğunu ifade eden Bakan Selçuk, “Kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlardan 626’sı yurtiçi, 70’i yurtdışı olmak üzere toplamda 696 

ilaç Sosyal Güvenlik Kurumu’muz tarafından geri ödeme kapsamına alınmıştır.” değerlendirmesinde bulundu. 

Sırbistan’dan 5 bin ton büyükbaş hayvan eti, 35 bin ton ayçiçeği tohumu yağı da dâhil olmak üzere 59 farklı tarım ve gıda ürününün sıfır 

gümrükle ithaline ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte Türkiye ve Sırbistan arasındaki Serbest Ticaret 

Anlaşması kapsamında bazı tarım ürünlerinin sıfır gümrükle ithal edilmesi için tarife kontenjanı açıldı. Tarife kontejanında büyükbaş hayvan 

etinin yanı sıra, 10 bin ton adi buğday, mahlut, kaplıca (kızıl) buğday da yine sıfır gümrükle ithal edilebilecek. 

Ulusal Tohum Gen Bankası'ndaki kavun, karpuz ve kabak tohumları, 30 yıldır saklandıkları sıfırın altında 18 derecedeki ortamdan çıkarıla-

rak toprakla buluştu. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde Menemen'de 1963 yılında kurulan tohum gen bankasında, Türkiye'deki 

tüm tohumlu bitkilerin tohumları 56 yıldır özenle korunuyor. Tohumlar, belirli periyotlarda çimlenme testlerine sokuluyor, çimlenme yeteneği 

azalanlar üretim yenileme çalışmasıyla tekrar güçlendiriliyor. Tohumların üretim yenileme çalışmalarına alınma sıklığı, türlerinin özelliğine gö-

re değişiyor. Buğday, arpa gibi tahılların tohumları yaklaşık 100 yıl, kabakgiller familyası türleri ise 30 yıl üretim yenilemeye ihtiyaç duymadan 

gen bankasında muhafaza ediliyor. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ali Peksüslü, Ulusal Tohum Gen Bankası'nda 4 bine yakın türden 

60 bin civarında tohumun saklandığını ifade etti.  

EnerjiSA, Tufanbeyli Termik Santrali’nde yakıt depolama ünitesinin kapasitesini bin metreküpten 2 bin 700 metreküpe çıkaracak. 720 bin 

lira bedelli kapasite artışı projesi kapsamında mevcut tankların dolum kapasiteleri HFO (Ağır Yakıt) Tankı 1.500 m3 ve LFO (Hafif Yakıt) tankı 

1.200 m3 olarak kullanılması planlanıyor. 

İkinci sondaj gemisi Yavuz, Temmuz ayı başında sondaja başlamayı planlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yavuz sondaj 

gemisini Perşembe günü uğurlayacağız. Şu anda tersanedeki bakım ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Onlar da Temmuz başı gibi 

KKTC'den almış olduğumuz ruhsat sahası üzerinde ilk sondajına başlamış olacak." dedi. Türkiye'nin Kıbrıs Adası açıklarındaki doğal gaz arama 

çalışmalarına ilişkin olarak Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin de ikinci sondajını Finike-1 adlı sahada devam ettirdiğini belirtti. Aynı zamanda iki 

tanede sismik araştırma gemisi olduğunu anımsatan Dönmez, bunlardan Barbaros Hayrettin Paşa'nın şu anda adanın güneyinde gerek 

KKTC'den almış olduğu ruhsat alanını ve gerekse kendi verdikleri ruhsat alanlarında sismik aramalarına, araştırmalarına devam ettiğini anlaı. 

Dönmez, MTA'ya ait Oruç Reis Gemisi'nin ise bir süre Karadeniz'de çalıştığını hatırlatarak, "Şu anda o da Marmara’da hidrokarbon rezervlerini 

araştırma çalışmalarına devam ediyor. Özetle iki sismik arama gemimiz, iki de sondaj gemimizle bize ait sularda, kıta sahalarımızda hidrokar-

bon zenginliğimiz varsa arayıp, bulmak için çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı. 

Zorlu Enerji, Garanti BBVA’dan sağladığı kredi ile “En İyi Yeşil Kredi” ödülünü aldı. Zorlu Enerji’nin işletme sermayesi ihtiyacına yönelik kul-

landığı 10 milyon dolarlık yeşil kredi, EMEA Finance Awards'ta "En İyi Yeşil Kredi" ödülüne layık görüldü. Yeşil Kredi süreci kapsamında, Zorlu 

Enerji’nin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanındaki performansı, uluslararası sürdürülebilirlik değerlendirme ajansı Vigeo-Eiris tarafın-

dan düzenli aralıklarla puanlanacak. Ortaya çıkacak puana göre Zorlu Enerji’nin kredi faizi her yıl yeniden değerlendirilecek. 
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2019 Nisan ayında 20 enerji projesine yatırım teşvik belgesi verildi. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Nisan 2019’da çeşitli sektörlerde top-

lamda 451 kurum ve kuruluşun, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren  yatırım teşvik belgesi almaya hak kazan-

dığını, toplam yatırım teşvik belgesi alan projelerin toplam yatırım tutarının ise 11,9 milyar lira olduğunu açıkladı. Resmi Gazete'nin bugünkü 

sayısında yer alan Nisan ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 

11,9 milyar TL olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında 17.694 kişilik istihdam öngörülüyor. Listeye göre, Selçuk İplik Sanayi AŞ, Gazian-

tep'de 2,14 milyar TL bedelli selülozik Elyaf üretimi yatırımı için, İstanbul Gübre Sanayi AŞ, Kütahya'da 676 milyon TL bedelli kimyasal gübre 

üretimi yatırımı için, Renta Elektrikli Ev Aletleri Ltd. Eskişehir'de 515,3 milyon TL bedelli, BYS ev aletleri imalatı tevzi ve modernizasyon yatırımı 

için yatırım teşvik belgesi aldı. Ayrıca projelerden 20’si enerji, 15’i ise madencilik sektörlerinde yer alan projelerden oluşmakta. Aynı dönemde 

enerji sektöründe 6, madencilik sektöründe ise 1 projenin yatırım teşvik belgesi iptal edildi.  
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TÜİK 
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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. 


