
Borçlanma maliyetlerinin geçmiş yıllara kıyasla oldukça yüksek seviyelere çıktığı 

ve tahvil faizlerinin cazip seviyelere ulaştığı bir dönemde Türkiye'de finansal pi-

yasaların gözü kulağı Hazine'nin tahvil ihraçlarındaydı. Rekabetçi olmayan tek-

lifler (ROT) ve ihalelere gelen talep tatmin edici oldu. 2 ve 10 yıllık gösterge ile 6 

yıl vadeli değişken faizli tahvillerin ihraçları öncesi ROT'ta 4,8 milyar TL'si piyasa 

yapıcı bankalardan, 1,5 milyar TL'si kamudan olmak üzere 6,3 milyar TL borçlanma 

gerçekleştirdi. Yoğun ROT ilgisi nedeniyle Hazine'nin aylık hedefini tutturması için 

400 milyon TL'lik ihale satışı yeterli olacaktı. Ancak Hazine hedefi aşacak şekilde 

ihraç yapmayı seçti. Haziran ayında (kamu ve piyasa) toplamında %110'luk bir borç 

çevirme hedefi açıklanmasına rağmen ihaleler sonucunda bu oran %119'a yükseldi. 

2 yıllık gösterge tahvilin (13 Kasım 2019) yeniden ihracında ortalama bileşik faiz %

19,35 olurken piyasadaki TL cinsi en uzun tahvil olan 10 yıllık göstergede (8 Mart 

2028) ise ihale sonucunda oluşan ortalama bileşik faiz %16,94 oldu. Değişken faizli 

6 yıllık tahvilin (5 Haziran 2024) yeniden ihracında ise ortalama fiyat 92,635 olarak 

gerçekleşti. Dün yüklü ihale döneminin ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte verim 

eğrisi genelinde gün içinde yaklaşık 20 baz puan düşüş yaşandı. 10 yıllık tahvilde 

dün spot kapanış %16,96 seviyesinden gerçekleşirken gün içinde görülen en yüksek 

seviye %17,02 oldu. Valörde son işlem %16,78 idi. 2 yıllık tahvilin valörlü son işle-

minde ise %19,32 görüldü. Temmuz ayı takvimi öncesindeki üç haftalık süre zarfın-

da ihale düzenlenmeyecek olmasıyla önemli bir baskı unsuru bir süreliğine kalkmış 

oldu.  

 

ABD’nin Çin mallarına 200 milyar dolarlık yeni gümrük tarifesi uygulama kararı-

nın ilk etkisi yuanda değer kaybı oldu. Son iki gündeki işlemlerde yuan dolara 

karşı %1,3 değer kaybı ile Ağustos 2015’den bu yana en sert düşüşü yaşadı. Yuanın 

düşüşü Pekin yönetiminin ticaret savaşlarında zayıf yuanı bir silah olarak kullanıp 

kullanmayacağı sorularını gündeme getiriyor. Son açıklanan tarifeler sonrasında Çin 

büyümesinin yarım puan kadar yavaşlayabileceği düşünülüyor. Çin gösterge hisse 

endeksi Shanghai Bileşik Endeksi, 30 büyük firmanın 'hisse geri alım programı' açık-

lamasına ve Çin Merkez Bankası'nın likiditeyi artırmak adına zorunlu karşılıklarda 

indirim sinyali vermesine rağmen, bugün de %0,6 gerileyerek güç kaybetmeye de-

vam etti. Bu zorlu dönemde Çin, reel sektörünü desteklemek amacıyla, bölgedeki 

diğer ülkelerin para birimlerini korumak adına alacakları sıkı politika aksiyonlarının 

tersine kararlar alabilir ve mali ve para politikalarındaki ayrışma ile yuan ciddi an-

lamda değer yitirebilir. ABD Çin ticaret gerilimi nedeniyle gelişmekte olan ülke para 

birimleri genelinde görülen satış baskısının öğleden sonra kısmen azalmasının da 

desteğiyle dolar/TL gün içi zirvesinden düşüşle günü tamamladı. Dolar/TL bu sabah 

4,74 civarında dalgalı bir seyir izliyor. Kuvvetlenen dolar ile 1274,5 dolara gerileyen 

altının onsu son 6 ayın en düşük seviyesinde. 

20-Haz Hazine İtfası: 13,65 milyar TL 
 TUİK: Konut Satış İstatistikleri, Mayıs 
 2018 Merkez Bankacılığı Forumu, Sintra (3. gün)  

21-Haz Tüketici Güven Endeksi, Haziran 
 BDDK Haftalık İstatistikleri 
 TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri 
 İngiltere Merkez Bankası: Faiz Oranı Kararı 

22-Haz Almanya imalat PMI, Haziran 
24-Haz Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 
 
 
 

  

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Bist-100 94,436.87      1.50% -7.65% -18.12%

Bist-30 116,040.02   1.61% -7.91% -18.35%

XUSIN 119,284.53   1.45% -3.60% -7.83%

XBANK 131,048.81   1.78% -9.26% -23.53%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.7382 0.74% 2.83% 25.05%

Euro/TL 5.4919 0.48% 1.24% 20.76%

Sepet Kur* 5.1121 0.56% 2.07% 22.70%

Euro/Dolar 1.1588 -0.29% -1.42% -3.40%

Dolar/JPY 110.04 -0.45% -0.45% -2.33%

DXY 95.0850 0.05% 1.58% 3.27%

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

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.13           7.635%

22 Nisan 2020 5.125% 95.35           7.888%

18 Mayıs 2021 4.875% 88.30           9.578%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1274.37 -0.28% -1.28% -2.16%

Reuters/Jefferies CRB* 200.91 -1.20% -5.62% 0.79%

Brent (Dolar/varil) 75.08 -0.35% -5.64% 12.28%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.90 0.62% 0.21% -1.19%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.32% 19.12%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.78% 16.89%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.65% 7.85%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.90% 2.92%
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Viyana’da devam eden OPEC toplantısında Suudi Arabistan’ın petrol üretiminin artırılmasına yönelik önerilerinin hepsi İran tarafından redde-

diliyor. İran Enerji Bakanı Bijan Namdar Zanganeh toplantıların sonuçsuz kalabileceğini açıkça ifade etti. 2016’da günlük petrol üretiminin 1,8 

milyon varil azaltılması yönünde alınan OPEC ve Rusya kararı sonrasında petrol fiyatları %75 artışla 80 dolara kadar çıkmıştı. OPEC'in büyük oyun-

cusu Suudi Arabistan, yılın ikinci yarısında üretimde ılımlı bir artışa gidilmesini destekliyor. Rusya günlük 1,5 milyon varilden fazla günlük üretim 

artışı istiyor. İran ise üretimin 300 bin ila 600 bin varil artırılmasına yönelik talepleri kabul etmedi.  

TCMB Nisan ayı konut fiyat göstergelerini açıkladı. Türkiye genelinde konut fi-

yatları Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre %10,1 artış kaydetti. Konut fiyatları 

Mart ayında %9,4 oranında artış kaydetmişti. Reel konut fiyatları ise geçen yıla 

göre %0,7 oranında azalış kaydetti. İstanbul'da yıllık konut fiyat artışı %3,8 seviye-

sinde yatay seyrederken, Ankara'da  fiyat artışı %6,7 seviyesinde gerçekleşti. İzmir 

konut fiyatlarındaki artış oranı ise %17,5 ile Türkiye ortalamasının üzerindeki seyri-

ni korudu. Reel konut fiyatlarının İstanbul'da %6,2, Ankara'da %3 oranında azaldı-

ğı, İzmir'de ise %5,5 oranında arttığı görülmekte. Verisi yayınlanan 26 il ve il gru-

bunun 10’unda reel fiyatların gerilediği görülürken, altı ilde ise reel fiyat artışı %5 

seviyesinin üzerinde.  

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından yayımlanan ve inşaat malzemelerinde faaliyeti ölçen bileşik endeks Mayıs ayında bir 

önceki aya göre 2,31 puan düşerek 98,63 seviyesine geriledi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise endekste 1,07 puanlık artış dikkat çekti. 

İMSAD tarafından yapılan açıklamada Mayıs ayında bir önceki aya göre yaşanan gerilemeye ilişkin “Ramazan ayı ile birlikte gelen erken seçim 

kararı ve tüketici ile yatırımcıların talebindeki bekle-gör eğilimi belirleyici oldu” ifadeleri yer aldı.  

BDDK “Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik” hakkında hazırladığı değişiklik 

taslağını internet sitesinde yayımladı. Taslakta tanımlar, bağımsızlık, piyasada kabul görme, ortaklar, üyeler ve uzmanlarda aranan şartlar, 

derecelendirme faaliyeti, yetkilendirme, gözetim ve denetim konularında düzenleme yapıldı.  

2017 yılına ilişkin satınalma gücü paritesine göre kişi başına GSYH geçici sonuçları açıklandı. 28 AB üyesi ülkenin ortalamasının 100 olarak ka-

bul edildiği endekste Türkiye 65 değerini aldı. Böylece ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını gidererek yapılan karşılaştırmada Türkiye’de kişi 

başına GSYH AB’nin %35 altında bir değer almış oldu. 37 ülke için hesaplanan endekste en yüksek üç değeri 253 ile Lüksemburg, 184 ile İrlanda, 

158 ile İsviçre alırken, en düşük üç değer ise 29 ile Arnavutluk, 32 ile Bosna-Hersek ve 37 ile Sırbistan’a ait.  

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) yaptığı konuşmada TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamının önü-

müzdeki ay tek haneli seviyeyi göreceğini ifade etti. Kadın istihdamının önemine değinen Uzunkaya, “bir ülkede kalkınma ve büyümeden bahse-

dilecekse kadınların işgücü piyasasında aktif olması gerekmektedir” şeklinde konuştu. 

Kamu İhale Kurumu’nca (KİK) elektronik ihale uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik mevzuat düzenlemeleri yapıldı. Düzenlemelerle, 

tekliflerin elektronik ortamda alındığı beyan usulünün kullanımının arttırılması başta olmak üzere, e-ihalenin devreye alınması, ihalelerde elektro-

nik eksiltme (e-eksiltme) yapılabilmesi, yeterlik sistemi üzerinden e-ihale yapılabilmesi gibi elektronik ihale uygulamaları konusunda yenilikler 

getirildi. 

Merkezin Güncesi’nde sanayi, inşaat ve hizmetler sektörlerinde ücretler ve işgücü verimliliği ile ilgili bir çalışma yayınlandı. Yapılan çalışma 

verimlilik artışlarının sürdüğüne ancak özellikle 2017 yılı sonrasında reel ücretlerin gerilediğine işaret ediyor. Çalışmanın ortaya koyduğu bir başka 

nokta ise hizmetler sektöründe verimlilik artışlarının sanayi ve inşaata göre oldukça sınırlı olması.    

Capgemini tarafından hazırlanan 2018 Dünya Servet Raporu’na göre en az 1 milyon doları olan bireylerin toplam serveti geçen yıl ilk kez 70 

trilyon doları geçti. Bu rakam bir önceki yıla göre %10,6 oranında bir artış anlamına geliyor. Raporda geçen sene en az 1 milyon dolara sahip 

olan bireylerin %61,2’sinin ABD, Japonya, Almanya ve Çin’de ikamet ettiği belirtiliyor. 
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Gazprom’un varlıklarına el konulmaya devam ediyor. Rus enerji şirketi Gazprom’un Haziran’ın ilk haftasında İsviçre ve Hollanda’da varlıklarına el 

konulmasının ardından Londra mahkemesinin Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz`ın lehine sonuçlanan tahkim kararı doğrultusunda, Gazprom’un 

İngiltere ve Galler’deki varlıklarına el konulduğu açıklandı. Merkezi Stockholm'de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi bir süre önce verdiği 

kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yü-

kümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti. 

Pioneering Spirit İstanbul Boğazı’ndan geçiyor. TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’nın yapımını gerçekleştiren ve halen dünyanın en büyük inşaat 

gemisi olan Pioneering Spirit bu sabah 06:00’da üçüncü kez İstanbul Boğazı’ndan geçmeye başladı. Gemi, İstanbul Boğazı’nı geçip Karadeniz’e 

açıldıktan sonra, TürkAkım’ın hâlihazırda 224 kilometresi tamamlanmış olan ikinci hattının inşasına devam ederek bu hattı Kıyıköy’e ulaştıracak. 

Mısır IMF ile yaptığı finans anlaşması çerçevesinde akaryakıta %66,6’a varan oranlarda zam yaptı. Böylece Mısır, Uluslararası Para Fonu’ndan 

(IMF) aldığı finansmanlar için yapması gereken reformlar kapsamında benzin fiyatlarını 2016 Kasım ayından bu yana üçüncü kez artırdı. Konuya 

ilişkin bir açıklama yapan Mısır Petrol Bakanı Tarık el-Molla, yakıt fiyatı artışının Mısır devletinin Temmuz ayı başında başlayacak yeni bütçe yılı için 

2,8 milyar dolar katkı sağlayacağını söyledi. Mısır hükümeti, IMF ile yaptığı anlaşma çerçevesinde döviz kurunu dengelemek ve yıllık enerji ve su 

kaynaklarını desteklemeyi ön gören üç yıllık bir ekonomik program uyguluyor. Program kapsamında yatırımları cezbetmek için bazı kanunlar çıka-

rılıyor. Hükümet, son zamanlarda, Metro gibi toplu taşıma araçları ile su ve elektrikte zam uygulamasına gitmişti. 

Afyonkarahisar’a Eber Biyokütle Enerji Santrali kurulacak. Çay ilçesinde yaklaşık 480 dönümlük bir alan üzerine Oltan-Köleoğlu Elektrik ve Ener-

ji Üretimi Tic. A.Ş. tarafından kurulacak Eber Biyokütle Enerji Santrali 25 MW kurulu güce sahip olacak. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul 

Doğan’ın verdiği bilgiye göre, inşaatına başlanan enerji santralinin, yaklaşık 35 milyon dolarlık harcama ile 2019 yılı içerisinde tamamlanması ve 

2020 yılı başında üretime geçmesi planlanmaktadır. 

Gazdaş'ın Zorlu Enerji'ye hisse devri onaylandı. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından, Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım A.Ş. hisseleri-

nin, şirket iştiraklerinden Zorlu Enerji Dağıtım A.Ş.'ye devrinin onaylandığı bildirildi. Şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan 

açıklamada, hisse devrinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) onaylandığı belirtildi. Ayrıca, Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım A.Ş. için 

hisse devir onay sürecinin devam ettiği bildirildi. 

Zorlu Holding'in bünyesindeki Korteks, Endüstri 4.0'a uygun üretim yapan dünyanın tek polyester iplik fabrikası olmak için süreci başlattı. Faz-

lar halinde yapılan yatırımın 2019 yılında tamamlanması planlanıyor. 335 bin metrekarelik tesiste yıllık 150 bin ton iplik üretimi gerçekleştiren 

Korteks, entegre yapısıyla Avrupa'nın en büyük polyester iplik üreticisi konumunda. Üretimde katma değeri artırmaya yönelik olarak yılda en az 5-

6 milyon euro yatırım yapan Korteks, Bursa'daki tesisini Endüstri 4.0'a uygun hale getiriyor. Bu kapsamda üretimden paketleme ve stok alanına 

kadar tesis, robotlarla donatılmış durumda. Zorlu Holding Tekstil Grup Başkanı Necat Altın, akıllı fabrika dönüşümünün sürdüğünü ifade ederken 

Alman Oerlikon Barmag firması ile Endüstri 4.0 uygulamaları yapıldığını belirtiyor. 

Sasa Polyester (SASA) - İplik ve pet tesisi yatırımını finanse etmek için 12 yıl vadeli 231 milyon euro tutarındaki kredi sigortası başvurusu prensipte 

onaylandı. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada onay veren kurumların Yurtdışı İhracat Kredi Kurumu (ECA) Euler Hermes olduğu ifade edildi. Şirket 

geçen yıl bu yatırımların ciroya katkısının 780 milyon dolar olduğunu belirtmişti. 
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2018 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.  

 


