
FED üyeleri Haziran ayı toplantısını tamamladı. Karar metninde (ve üye pro-

jeksiyonlarında) beklendiği üzere “güvercin” mesajlar veriliyor. En önemli me-

saj: FED bu senenin ikinci yarısında faizin inmesi için kapıyı araladı. 1 Mayıs 

tarihli metinde yer alan “sabırlı” ifadesi bu ayki metinde yer almıyor. Yani 

FED’in faizleri bir süre için sabit tutacağına yönelik iletişimi son buldu. Olumlu 

iktisadi görünüme ilişkin belirsizliklerin artmış olduğu ve enflasyonun %2’lik 

hedeften bir miktar uzaklaştığı saptanmış, buradan hareketle de büyümenin 

sürdürülebilmesi adına gerekli adımların atılacağı ifade edilmiş. Kısacası faiz 

indirimi olasılığı ima ediliyor. Ancak, Temmuz sonundaki toplantıda faiz indiri-

mi bekleyen piyasa için bu ifadeler sadece bir ihtimale işaret ediyor. Zira 17 

üyeden oluşan komite içinde 1 üye 2019 sonuna kadar tek faiz indirimi, 7 üye 

iki faiz indirimi beklerken 8 üye faizlerin cari %2,25-2,50 aralığında kalmasını, 

1 üye ise tek faiz artışı bekliyor. Yani medyan üye bu sene faiz indirimi öngör-

müyor. Fakat bu hareket vadeli işlemlerde hacimli bir hareket yarattı ve bu 

sene için faiz indirim fiyatlamasını kuvvetlendirdi. Bunun neticesinde küresel 

hisse senedi piyasaları yükselirken, dolar ve küresel tahvil getirileri geriledi. 

Dolar/TL’de 5,77 seviyesi görüldü. ABD 10 yıllıkları %1,98’ler seviyesine geri-

ledi. Kararının ardından ABD'nin 2 yıllık tahvil getirileri dün %1,737 ile Kasım 

2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Japonya dışındaki Asya-Pasifik 

borsalarını izleyen MSCI endeksi %0,6, Japonya'nın Nikkei endeksi %0,6 yük-

seldi. 

Japonya Merkez Bankası (BoJ) para politikasını değiştirmedi. Banka beklen-

diği gibi kısa vadeli faizleri -%0,1'de, uzun vadeli faizleri ise sıfıra yakın seviye-

de tutma politikasında değişiklik yapmadı. Ayrıca banka faiz oranlarını en az 

gelecek yılın bahar aylarına kadar çok düşük seviyelerde tutacağını söyleyerek 

faizlere ilişkin ileriye dönük yönlendirmesini de değiştirmemiş oldu. BoJ bozu-

lan küresel büyüme görünümünün başlıca merkez bankalarını ekonomiye ek 

destek işaretleri vermeye sevk etmesiyle, deniz aşırı risklerin arttığı uyarısın-

da bulundu. 

20-Haz TÜİK, Tüketici güven endeksi, Haziran 
 ABD, Philadelphia Fed imalat endeksi, Haziran 
 İngiltere, BOE faiz kararı 

21-Haz TÜİK, İnşaat maliyet endeksi, Nisan 
 TCMB, Konut fiyat endeksi, Nisan 
 Euro Bölgesi, İmalat PMI, Haziran 
 ABD, İmalat PMI, Haziran 

24-Haz TÜİK, Sektörel güven endeksleri, Haziran 
 TCMB, Reel kesim güven endeksi, Haziran 
 TCMB, İmalat sanayi KKO, Haziran 

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 94,244             0.03% 8.58% 3.26%

BİST-30 117,972          0.08% 8.73% 3.17%

XUSIN 110,148          -0.49% 5.11% 5.03%

XBANK 127,342          2.00% 11.60% 8.16%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.7833 -0.67% -3.78% 9.37%

Euro/TL 6.5084 -0.28% -3.31% 7.53%

Sepet Kur* 6.1424 -0.42% -3.47% 8.39%

Euro/Dolar 1.1224 0.29% 0.30% -2.14%

Dolar/JPY 108.09 -0.32% -1.86% -1.34%

DXY 97.1170 -0.21% -0.94% 0.77%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 21.84% 21.95%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.83% 17.62%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 1.99% 2.06%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.80            5.925%

22 Nisan 2020 5.125% 99.18            6.139%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.75            7.888%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1359.87 1.02% 6.79% 6.01%

Reuters/Jefferies CRB* 184.54 -0.37% -3.41% 4.49%

Brent (Dolar/varil) 61.82 1.57% -7.33% 15.53%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.28 0.35% 1.38% -22.31%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF
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Brezilya Merkez Bankası, faiz oranlarını beklendiği gibi tarihi düşük seviyesinde sabit tuttu ancak ekonomik toparlanmanın sekteye uğradı-

ğı ve yavaş yavaş yeniden başlayacağını belirtti. Merkez Bankası'nın Copom olarak adlandırılan dokuz üyeli para politikası kurulu, gösterge 

Selic faiz oranını art arda onuncu toplantıda da %6,5'te sabit tuttu. 

Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi 

borcunun 3,3 milyar dolar azalarak 206,9 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,6 milyar dolar azalarak 11,8 

milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir ön-

ceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,4 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,9 

milyar dolar artışla 30,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçi-

mindeki borçlanmalarının 938 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 966 milyon dolar artarak 7,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği 

gözlenmektedir. Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde 

gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 59,3 milyar dolar tutarında olduğu gözlenmektedir. 

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen hafta Cuma günü Türkiye'nin hafta başında da 18 bankanın kredi notunu düşürmesinin ar-

dından, dün gece de 11 Türk şirketinin kredi notunu bir kademe indirdi. Moody's'in dün geceki açıklamasına göre, kredi notları B1'e düşü-

rülen şirketler; Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Doğan Holding, Koç Holding, OYAK, Türk Hava Yolları, Tüpraş olarak sıralanırken; yine not indi-

rimine gidilen Erdemir, Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Turkcell ve Şişecam yeni bir not indirimi için izlemeye alındı. Petkim ise not indirimi 

için izlemeye alındı. 

Türk Eximbank’tan yüksek teknoloji ve yerli yatırım malına destek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada Türk Eximbank aracılı-

ğıyla bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına Türk lirası cinsinden 2 milyar liralık kredi desteği sağlanacağını açıkladı. Pekcan ayrıca döviz kredi-

si cinsinden Türk menşeli yatırım malı alımlarına yönelik 100 milyon dolar, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracına yönelik ise 500 milyon do-

larlık destek verileceğini belirtti.   

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan YHT hattı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Turhan, 118 kilometrelik Gebze-Sabiha Gökçen 

Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı arasında yapılacak YHT hattı kısmında etüt-proje çalışmalarını tamamladıklarını 

ve bütçe imkânları dâhilinde yapım ihalesine çıkmayı planladıklarını söyledi. Turhan, 22 kilometrelik İstanbul Havalimanı-Çatalca kısmında yer 

teslimi yaparak, proje çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Ayrıca Turhan, İstanbul Boğazı’nın altından geçecek üç katlı Büyük İstanbul Tüne-

li’nin projelendirme faaliyetlerinin tamamlandığını ve Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihaleye çıkılacağını söyledi. İstanbul'daki projelerle ilgili 

gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Turhan Sabah gazetesinde yer alan ifadesinde, "Cumhurbaşkanlığı kararı sonrasında YİD modeliyle 

ihaleye çıkacağız" dedi. 

Ankara YHT Garı LEED sertifikası aldı. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, Amerika Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından değerlendirilen bi-

nanın 100 üzerinden 66 puan ile LEED sertifikasını almaya hak kazandı. 

Yerli 5G Çekirdek Şebekesi üzerinden ilk ses ve data trafiği sağlandı. TÜBİTAK destekli 16 Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) 

üyesi firma ve 3 operatör iş birliği ile devam eden "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" kapsamında CRAN, yeni radyo, 

çekirdek şebeke, siber güvenlik, radyolinkler, OSS, anahtarlama ekipmanları, NFV, yazılım, sistem test ve entegrasyon alt başlıklarında çalış-

malar yürütülüyor. Projenin 2020 yılında tamamlanması ve Türkiye'yi haberleşme teknolojilerinde dünyada söz sahibi yapması hedefleniyor. 

Proje kapsamında 17 Haziran'da ilk kez ses (Vo5G-Voice over 5G) ve veri alışverişi sağlandı. 
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Türkiye’de ilk fabrikasını 2013’te açmasının ardından fındık ve çikolata-şekerleme alanında 7 tesise ulaşın Ferrero Türkiye, 2019’da da 150 

milyon TL’lik yatırım yapacağını açıkladı. Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aldo Kaslowski, Türkiye’de inişli-çıkışlı bir ekonomik or-

tam olsa da yatırım açısından büyük cazibe bulunduğunu, şirket olarak yatırımlar yanında, birleşme-devralmalar yoluyla da büyümeye kapıla-

rının açık olduğunu vurguladı. 

Migros (MGROS) - Yurtiçinde 1 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı kararı aldı. Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, ihracın TL 

cinsinden, 5 yıla kadar çeşitli vadelerde ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olacağı belirtildi. 

Emlak Konut GYO (EKGYO) - 2 milyar TL'ye kadar nominal değerde, çeşitli vadelerde kira sertifikaları ihracı kararı aldığını; kira sertifikalarının 

ihtiyaca göre ihracının planlandığını duyurdu. Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nite-

likli yatırımcılara yönelik yurt içinde gerçekleştirilmesi planlanan ihraç işlemleri için Halk Yatırım Menkul Değerler yetkilendirildi. 

Google 10 yıl içinde 1 milyar dolarlık yatırımla 20 bin yeni konut yapacak. Google'ın CEO'su Pichai, blog yazısında şunları ifade etti: 

“Öncelikle, önümüzdeki 10 yıl boyunca, çoğu şu anda konut veya ticari alan için imarlı olan Google’ın en az 750 milyon dolarlık toprağını ko-

nut yapımı için değerlendireceğiz. Bu, orta ve düşük gelirli aileler için konut seçenekleri de dahil olmak üzere, Bay Area'daki tüm gelir seviyele-

rinde en az 15 bin yeni evin yapılmasını desteklememizi sağlayacak. İkincisi, 250 milyon dolarlık bir yatırım fonu oluşturacağız. Böylece imar 

işiyle uğraşanların pazarda en az 5 bin uygun fiyatlı konut birimi inşa etmelerini sağlamak için teşvikler sağlayacağız.” 

Gıda ve enerjide yaşanan fiyat artışları endüstriyel yemek sektöründeki maliyetleri artırdı. Dünya gazetesine açıklama yapan Türkiye Ye-

mek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sedat Zincirkıran, sektörün en önemli girdilerinin gıda ve enerji maliyeti olduğunu be-

lirtti. Yıl içinde sebze meyve fiyatlarında %400’ü bulan fiyat artışları yaşandığını, kırmızı etin yanı sıra beyaz et fiyatlarının da tırmanışa geçtiği-

ne işaret eden Zincirkıran, doğalgaz ve elektrik gibi enerji maliyetlerinde enflasyonun 3,5 katı artışın endüstriyel yemek sektöründe fiyatlar 

üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti. Konuyla ilgili konuşan Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun 

Dönmez ise sektörde Ağustos 2018’den beri %15 daralma gözlemlediğini belirtti. Gıda sektöründe önceki yıllarda satın alma vadeleri 120 gü-

nü bulurken, bu yıl temel üretici denilen et, süt, bakliyat üreticilerinin vadeleri 60 güne çektiğini belirten Coşkun Dönmez, yemek sanayiinden 

hizmet alan firmaların ise vadeyi 120 güne uzatmak istediklerini, sektörlerinde finansal makasın açıldığını sözlerine ekledi. 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye enerji sektörüne bu yıl 250 milyon euro yatırım yapmayı planlıyor. EBRD Sürdürülebilir 

Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad, şunları söyledi: "Şu anda yeni yatırımlar için birçok farklı proje üzerinde çalışıyoruz. Yenilenebilir 

enerji sektörüne odaklandık ve sektörü farklı yollarla büyütmeye devam edeceğiz. Türk enerji sektöründe hem finansman hem de sermaye 

yatırımı olarak yatırımlarımızın süreceğini öngörüyoruz. Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi yatırım hacmimizi 250 milyon euro seviyesinde 

tutmayı planlanıyoruz." Parshad, 2020 sonrasında nasıl bir destek mekanizmasının kullanılabileceğine ilişkin görüşlerini kamu ile paylaştıkları-

nı ve sektörde yatırımları harekete geçirecek yeni mekanizmayı beklediklerini aktardı. 

Küresel düzeyde 24 trilyon doları aşan varlık elde edilen okyanusların yanı sıra denizlerde sürdürülebilir büyümenin sağlanmasını hedefle-

yen mavi ekonomiye, 5 milyar dolar yatırım yapıldı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) "Sürdürülebilir Mavi Ekonominin İlkeleri" isimli 

raporunda, "Dünyadaki yedinci büyük ekonomi" olarak nitelenen okyanuslardan 24 trilyon doların üzerinde varlık elde edildiği belirtiliyor. Ra-

porda, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki birçok hükümetin, kuruluşun ve topluluğun, deniz ve okyanusların ekonomik gelişi-

mini yönetme konusunda daha tutarlı, bütünleşik, adil ve bilime dayalı bir yaklaşımın gerekliliğini fark etmeye başladığı ifade ediliyor. Mavi 

Ekonomi kitabının yazarı Prof. Dr. Gunter Pauli, kavramın küresel çapta farkındalığının hızla artığına işaret ederek, "Şimdiye kadar yiyecek, 

kimya, kâğıt ve teknoloji gibi alanlarda 200'den fazla proje uygulandı, 5 milyar dolarlık yatırım yapıldı." değerlendirmesinde bulundu. 
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OPEC+ toplantısı 1-2 Temmuz 2019 tarihine ertelendi. OPEC, daha önce 25-26 Haziran olarak açıklanan olağan toplantı tarihinin 1-2 Temmuz 

tarihlerine ertelendiğini duyurdu.  

TürkAkım alım terminalinin %80'i tamamlandı. Rus enerji şirketi Gazprom tarafından açıklamaya göre; TürkAkım doğal gaz boru hattı pro-

jesi kapsamında Türkiye’nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy’de yer alan terminal inşaatının %80'i bitti. TürkAkım projesinde ilk gaz sevkiyatının 2019 

yılı sonuna kadar başlaması planlanmakta. Ayrıca, yapılan açıklamada; Kuzey Akım 2 projesinin %59’luk kısmını oluşturan toplam 1.450 kilo-

metrelik boru hattının Baltık Denizi’ne döşeme işleminin tamamlandığı ifade 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. 


