
TCMB'nin 150 baz puanlık sıkılaştırması likidite adımları ile dolar/TL yönünü 

aşağı çevirerek 6 seviyesinin altını test etmişti. Ancak geride kalan haftada 

Perşembe akşamından başlayarak Cuma gününe yayılan küresel dolar kuvveti 

ile haftasonuna doğru kurda yükseliş eğilimi görülmüştü. ABD'nin ticaret ka-

rarlarının belirgin bir ekonomik bir etkisi olmadığı düşüncesi ile fiyatlamaları 

siyasi ve jeopolitik gelişmeler belirledi. Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli 

bir veri bulunmazken, piyasalar YSK'nın İstanbul seçimine yönelik gerekçeli 

kararını ve seçim sürecini izleyecek, İran kaynaklı haber akışı başta olmak üze-

re jeopolitik risk unsurlarını takip edecek. Dolar/TL bu sabah 6,06 seviyesinde 

bulunuyor. Tahvil-bono piyasasında yeniden ihracı geçen hafta başında ger-

çekleştirilen iki yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama 

bileşik faiz %26,10 seviyesinden gerçekleşti. Gösterge 10 yıllık tahvilde ise 

spot kapanışta ortalama bileşik faiz %19,28, valörde son işlem %19,16 oldu. 

Ak Parti meclis grubunun Cuma günü meclise gönderdiği ekonomik düzen-

lemeleri içeren torba yasa tasarısında hurda araç teşvikinin yükseltilmesi ve 

bazı köprü geçiş cezalarından vazgeçilmesi öngörülürken, madencilik faali-

yetlerinde devlet desteği verilmesi, maden kanunu uyarınca tahsil edilen 

devlet hakkı artışlarının 2018 yılı için uygulanmaması ve İstanbul'da Galata 

adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulması öngörülüyor. Teklif ile birlikte 

hurda teşviki tavanı 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması planlanıyor. Bunun 

gerçekleşmesi halinde 5 bin lira ekstradan indirimle otomobil sahibi olunabi-

lecek. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali 

Akben, Katılım Bankaları Birliği toplantısında bankaların TL'ye sahip çıkma-

sını istedikten sonra gazetecilerin bankaların dolarizasyona karşı ne yapabi-

leceği sorusuna cevap olarak TL'ye sahip çıkmanın reçetesi herkeste farklı 

olabileceğini, mesela TL mevduat bulunması karşılığında bankaların şubele-

rine prim vermesinin bir seçenek olabileceğini, şu anda mevduat faizlerinin 

20-May TCMB, Uluslararası yatırım pozisyonu, Mart 
 HMB, Bütçe finansmanı istatistikleri, Mart 
21-May TÜİK, Tüketici güven endeksi, Mayıs 

 TÜİK, İnşaat maliyet endeksi, Mart 
22-May İngiltere, Enflasyon, Nisan 
 FED toplantı tutanakları 
23-May TCMB, Reel kesim güven endeksi, Mayıs 

 TCMB, KKO, Mayıs 
 Euro bölgesi, İmalat sanayi PMI, Mayıs 
 Güney Afrika, Faiz kararı 
24-May ABD, Dayanıklı mal siparişleri, Mayıs 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.29            7.003%

22 Nisan 2020 5.125% 98.07            7.330%

18 Mayıs 2021 4.875% 93.75            8.350%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 86,796             -0.47% -11.62% -4.90%

BİST-30 108,498          -0.43% -11.90% -5.11%

XUSIN 104,793          -0.59% -9.94% -0.08%

XBANK 114,106          0.20% -13.89% -3.08%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.0540 0.21% 4.26% 14.49%

Euro/TL 6.7535 -0.14% 3.76% 11.58%

Sepet Kur* 6.4038 0.00% 3.90% 12.87%

Euro/Dolar 1.1156 -0.14% -0.51% -2.73%

Dolar/JPY 110.07 0.21% -1.89% 0.47%

DXY 97.9950 0.04% 0.63% 1.94%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1277.15 -0.72% 0.17% -0.44%

Reuters/Jefferies CRB* 190.66 -0.73% -3.10% 7.57%

Brent (Dolar/varil) 72.21 1.26% -1.24% 34.54%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.63 0.57% -2.73% -10.00%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 26.10% 26.00%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 19.16% 19.55%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.64% 7.67%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.40% 2.40%
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serbest olduğunu ifade etti. Akben net olarak bankalardan mevduat alanında dolarizasyondan TL'ye geçiş konusunda gayretli çalışma bek-

lediğini iletti. 

Ticaret Bakanı Pekcan, "Katma değeri yüksek ve markalı ürün ihracatımızı artırmak için KOBİ düzeyinden başlayıp, kurumsallaşma ve küre-

sel marka olma yolunda ilerleyen her seviyedeki ihracatçımıza bu yıl 3 milyar 104 milyon TL civarında destek vermeyi öngörüyoruz" dedi. 

Türkiye ekonomisinin gelişmesi için Bakanlık olarak her zaman girişimcilerin yanında olduklarını vurgulayan Pekcan, "Kısa vadede gerek ihra-

cat gerekse iç ticarette rekabet gücünü arttırmak üzere artık küresel bir dil haline gelen dijitalleşme alanında çok hızlı adımlar attık, atmaya da 

devam ediyoruz. Yine çağımızın bir gerçeği olan e-ticarete, KOBİ'lerimizin, kadın ve genç girişimcilerimizin daha fazla dahil olması için politika-

lar oluşturuyoruz. Yeni teknolojilerde üretimi desteklemek için ihtisas serbest bölgeleri projemizin mevzuatımızı hazırlamış bulunuyoruz." diye 

konuştu. 

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği ve Japonya ile ticaret görüşmelerine daha fazla zaman tanımak amacıyla ithal 

otomobil ve parçalarından gümrük vergisi alıp almama kararını azami altı ay süreyle ertelediğini açıkladı. Ancak açıklamada Trump'ın ithal 

otomobil ve parçaların ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı tespitini kabul ettiği belirtildi. Trump, 180 gün süresince müzakere yürütmesi 

ve tespitlerini kendisine iletmesi için ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'i görevlendirdi. Lighthizer müzakerelerde herhangi bir anlaşma-

ya varamayacak olursa "önlem alınıp alınmaması ve alınacak önlemlerin niteliği" konusunda yine Trump karar verecek. 

ABD'li Google, kara listeye alınan Çinli telekom ekipmanı üreticisi Huawei ile ekipman ve yazılım alışverişi gerektiren işlerini askıya aldı. 

ABD yönetimi Perşembe günü dış ticaret yasağı listesine telekom ekipmanının yanı sıra cep telefonu da üreten Huawei'yi ekledi. Huawei artık 

ABD'de üretilen yazılım ve ekipmanı son derece sınırlı koşullarda kullanabilecek. Konuya yakın bir kaynağın dün verdiği bilgiye göre, yeni yazı-

lım yüklemek isteyen Huawei cep telefonu sahipleri, bundan sonra sadece açık kaynak lisansına sahip Google yazılımlarını kullanabilecek, yani 

yeni Huawei telefonların Android işletim sistemini kullanan tipleri, aralarında Google Play Store, Gmail ve YouTube'un da bulunduğu yazılımla-

ra erişimi kaybedecek. Telefonunda hali hazırda Google yazılımları olanlar ise bunların güncellemelerini kullanabilecek. Google'a ek olarak, 

Bloomberg'de yer alan bir habere göre ABD'li çip üreticileri Intel, Qualcomm, Xilinx, ve Broadcom Huawei'ye kritik yazılım satışını durdurduk-

larını çalışanlarına bildirdi. 

Garanti Bankası (GARAN) - 367 gün vadeli 326.000.000 ABD doları ve 408.750.000 euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kre-

disi anlaşması imzaladı. Dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlarla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla Libor+ %2,50 

ve Euribor+ %2,40 oldu. 

Aselsan (ASELS) - Savunma Sanayii Başkanlığı ile Alçak İrtifa Radar Sistemi Projesi ile kapsamında toplam bedeli 450 milyon TL tutarında bir 

sözleşme imzaladı. Şirketin 2019 yılı ilk çeyrek sonu itibariyle sahip olduğu bakiye siparişlerin tutarı 9,47 milyar dolardı. 

Türkiye genelinde konut fiyatları 2019 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre %3,45 oranında artış gösterdi. Reel fiyatlar ise %13,58 

oranında azalış kaydetti. Türkiye genelinde konut birim fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre %2 artarak 2.698,81 lira olarak gerçekleşti. 

Yeni konut fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine göre %3, yeni olmayan konut fiyat endeksi ise %3,1 arttı. İstanbul'da konut fiyat endeksi 

bir önceki yıla göre %1,7 oranında azalış kaydetti. Böylece, İstanbul'da nominal konut fiyatları yıllık olarak son 3 aydır arka arkaya düşüş gös-

termiş oldu. Ankara'da yıllık değişim %1,77, İzmir'de ise %4,12 artış yönünde gerçekleşti. Reel konut fiyatları 26 il grubunun tamamında düşüş 

gösterdi. 
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma ve havacılık sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulundu. Demir, 

"Savunma ve havacılık ciromuz bir önceki yıla oranla %31 artarak 8,16 milyar doları bulmuş. İhracatımız ise %20'lik bir artışla 2,19 milyar dola-

ra ulaşmış. 2018 yılında savunma alanında 1,45 milyar dolar Ar-Ge için harcanmış ve savunma sanayimizin gelişmesinde önemli bir katkı oluş-

turmuştur." ifadelerini kullandı. 

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi TOBB ve TEPAV işbirliğinde yapılan çalışmayla belirlendi. Söz konusu 100 şirket 2015-2017 döne-

minde toplam cirosunu %605 oranında artırdı. Listeye giren şirketlerin ortalama ciro büyüklükleri 59,8 milyon lira. 100 şirketin 63’ü ihracat 

yaparken, 36 farklı sektörden 68 ülkeye yönelik ihracat gerçekleştirildiği görülüyor. Söz konusu şirketlerin yaş ortalaması 11,5 yıl iken, üst yö-

neticilerinin yaş ortalaması 45,9. 79 şirkette en yetkili kişi üniversite veya üzeri eğitim seviyesine sahipken, çalışanların yarıdan fazlası da en az 

üniversite mezunu.  

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkeler arasında ortak para birimi kullanılmasına yönelik taslak çalışma tamam-

landı. Ortak para sisteminin 2020'de üye ülke devlet başkanları tarafından onaylanması bekleniyor. ECOWAS, 1975'te 15 Batı Afrika ülkesi 

tarafından bölgede ekonomik entegrasyonu teşvik etmek amacıyla kuruldu. Üyeleri arasında Nijerya, Senegal, Nijer, Mali, Liberya, Sierra Leo-

ne, Togo, Gine, Gine Bissau, Gana, Gambiya, Fildişi Sahili, Cabo Verde, Burkina Faso ve Benin bulunuyor. 

Microsoft, Shanghai'de en büyük yapay zekâ ve nesnelerin interneti laboratuvarını açıyor. Microsoft Corporation endüstri bünyesinde diji-

tal dönüşüme yardımcı olmak üzere Shangai'de bir yapay zekâ ve nesnelerin interneti laboratuvarı oluşturdu. Pudong Yeni Bölgesi'nin Zhang-

jiang Hi-Tech Park'ında 2.800 metrekarelik binada bulunan laboratuvar, devlet işletmesi olan Zhangjiang Group ile ortaklık halinde kuruldu. 

Laboratuvar, dünyanın Microsoft tarafından işletilen dördüncü ve aynı zamanda en büyük laboratuvarı. 

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, ABD’nin Türkiye’den çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisini indirmesi kararını de-

ğerlendirdi. Aslan, “13 Ağustos 2018 tarihinde ABD yönetimi tarafından sadece ülkemiz aleyhine hızlıca alınan bir karar ile ABD pazarı sektö-

rümüze kapatılmıştı. Bu süre zarfında koruma duvarlarından faydalanan ABD çelik sektörü %10 kapasite artışı sağlayabildi. ABD'nin yerel çelik 

sektörü, uluslararası rekabetin olmadığı bir ortamda pazar payını bizlerin aleyhine artırma imkânına kavuşmuş oldu. Bu nedenle ABD'nin çelik 

ithalatı %48 oranında düştü. Ayrıca ilave vergiler nedeni ile pazardan dışlanan ana oyuncuların yerine Katar, Suudi Arabistan ve Cezayir gibi 

ülkeler ABD'ye ihracat yapmaya başladılar. Söz konusu nedenlerden ötürü sadece Türk çelik ürünlerine uygulanan %50'lik ilave gümrük vergi-

sinin %25'e düşürülmesi sektörümüzün ABD'ye eskisi gibi ihracat yapabileceği anlamına gelmiyor. ABD pazarı artık bıraktığımız gibi değil. Eski 

pazar payımıza ulaşmamız ve eski ihracat rakamlarını gerçekleştirmemiz hiç kolay olmayacak." dedi.  

Doğal gaz şebekesine 1,1 milyar lira yatırım yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya’da 300 bin hanenin 10 yıllık 

ihtiyacına denk gelecek doğal gaz keşfinin ardından, özel sektör tarafından yapılan çalışmalarda doğal gaza rastlandığını kaydetti. Kesin bir 

rakamdan söz edilemeyeceğini belirten Dönmez, “Bugün itibarıyla 81 il ve 512 yerleşim yerimize doğal gazı ulaştırdık. Doğal gaz abone sayımız 

15,4 milyonun üzerine çıktı ve bugün 65 milyonun üzerinde insanımız doğal gaza erişiyor. Her 10 kişiden 8’ine doğal gazı ulaştırdık. Bu konforu 

aktif olarak kullananların sayısı ise 50 milyonun üzerinde.” diye konuştu. Doğal gaz sektörünün her anlamda serbest piyasa kural ve gerçekle-

riyle yoluna devam ettiğini ifade eden Dönmez, “Yine bu yıl içerisinde, 1,1 milyar lira şebeke yatırımı yaparak 1 milyon yeni aboneyi daha do-

ğal gaz konforuyla tanıştırmış olacağız” ifadelerini kullandı.  

Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı’nın Avrupa kısmı ertelenebilir. İnterfax’ın Kuzey Akım 2 yönetimine dayandırdığı haberine göre, bu yılın 

sonunda faaliyete geçmesi planlanan hattın, Danimarka’daki onay sürecinin uzaması nedeniyle 2020 yılına sarkabilir. Rus liderliğindeki Nord 

Stream 2 AG şirketi, Danimarkalı otoritelerle birincisi iki yıldan daha uzun bir süre önce gönderilen iki rota başvurusu var. Ancak Mart ayında 
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Danimarka sularındaki üçüncü bir rota seçeneği değerlendirmesi istenen şirket, bu seçeneği uygulaması halinde hattan gaz akışının 2020 yılına 

kayabileceğini ifade etti.  

İran 2 milyon varil 'ucuz' petrol satmayı planlıyor. İran Petrol Bakanlığının Enerji Borsası (IRENEX) Temsilcisi Emir Hüseyin Tebyaniyan, 2 

milyon varil hafif ham petrolü, 21 Mayıs'ta 67,28 dolar fiyatla borsada satışa sunacaklarını açıkladı. Tebyaniyan, önceki satışlarda 35 bin varil 

olarak belirlenen en az satış miktarının bin varil olarak değiştirildiğini, böylece alıcıların risklerinin azaltıldığını belirtti. 

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ülkeleri petrol arzını yıl boyunca kısıtlı tutmayı hedefliyor. Bloomberg haberine göre Suudi Arabis-

tan ve OPEC üyesi diğer kilit üreticiler, petrol arzlarını yılın geri kalanı için kısıtlı tutmaya niyetliyken, petrol arzında herhangi bir sıkıntı yaşan-

mayacağını temin ettiler. Nijerya Petrol Bakanı Emmanuel Ibe Kachikwu Bloomberg’e yaptığı bir röportajda, OPEC ve müttefikleri arasındaki 

anlaşmayı denetleyen Ortak Bakanlar İzleme Komitesi’ne katılan tüm bakanların petrol kısıntının genel olarak uzatılmasını desteklediğini söy-

ledi. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak ise, üretim sınırlamasının potansiyelini gevşetme konusunda açıklama yaptı ve gelecek ay ne olaca-

ğını beklemek ve görmek istediklerini belirtti. 
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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. 


