
ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi %1,97 ile 2016’dan bu yana en düşük se-

viyeye ulaşırken dolar endeksi de Ocak 2018’den bu yana en kötü aylık per-

formansa ilerliyor. Gevşeme sinyali veren para politikası, zayıflayan dolar, 

artan jeopolitik riskler ve ABD büyümesinin limitlerine ulaşması altın iyimser-

liğini tetikledi. Altının onsu sabah saatlerinde vadeli kontratlarda 1.400 dola-

rın üzerinde işlem gördü. FED’in faiz indirimi sinyali sonrası altının haftalık 

kazancı ise %4’ü aştı. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirilerinin %2'nin altına 

düşmesi ve altının teknik direnç seviyesinin üzerine çıkarak son altı yılın en 

yüksek seviyesine yaklaşması, doların uzun süre satış baskısıyla karşı karşıya 

kalmasına neden olabilir. G20 zirvesinde ticaret anlaşmazlığını çözülmesi bu 

noktada önem kazanıyor. Dolar endeksi (DXY) 96,6 seviyesinde bulunuyor. 

Endeks haftalık %1 ekside. Petrol fiyatları ise Perşembe günü ABD-İran gerili-

mi ile arttı. WTI ham petrolün varil fiyatı %5’in üzerinde günlük yükseliş kay-

dederek 57 doların üzerine çıktı. Trump’ın geri adım haberinin ardından ise 

bu sabah petrolde yatay bir seyir var. Dün %4,3 yükselen Brent ham petrolü 

haftayı %4 kazanımla bitirmeye hazırlanıyor. FED sonrası risk iştahı yükselir-

ken İran'ın dün ABD insansız hava aracını düşürmesinin ardından Orta Doğu 

ile ilgili yeni endişeler riskli varlıklardaki iyimserliği zedeledi. ABD'de gelecek 

ay olası faiz indirimi hikayesi ile rekor seviyeden kapanan S&P 500 endeksine 

karşılık bu sabah Asya borsaları, ABD-Çin ticaret müzakerelerine ilişkin endi-

şelerin yatırımcı iyimserliğine gölge düşürmesi ve Orta Doğu ile ilgili yeni en-

dişeler nedeniyle zayıf seyretti. Türk varlıklarında ise dikkat çekici gelişme 

CDS’lerdeki hareket oldu. Dün güne 456 seviyesinden başlayan 5 yıllık CDS 

primi hızlı bir çözülme ile gün içinde 427 puana inerken günü 433 puandan 

tamamladı. Eurobond faizlerinde de hızlı bir gerileme gerçekleşti. Ocak 2041 

kıymetinin faizi Nisan 2019 seviyesine geri geldi. Dolar / TL’de dün bir ara 

5,72 seviyesinin altı test edildi, ancak bu sabah güne 5,76’nın üzerinde başlı-

yoruz. 

 

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 

25-Haz ABD, Yeni konut satışları, Mayıs 
26-Haz ABD, Dayanıklı mal siparişleri, Mayıs 
27-Haz TÜİK, Ekonomik güven endeksi, Haziran 
28-Haz TÜİK, Dış ticaret, Mayıs 
 KTB, Sınır girişleri, Mayıs 

 Euro Bölgesi, TÜFE, Haziran 

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 94,158             -0.09% 8.51% 3.16%

BİST-30 117,831          -0.12% 8.51% 3.05%

XUSIN 109,872          -0.25% 4.59% 4.77%

XBANK 128,783          1.13% 13.28% 9.38%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.7600 -0.40% -5.05% 8.93%

Euro/TL 6.5148 0.10% -4.20% 7.64%

Sepet Kur* 6.1308 -0.22% -4.68% 8.16%

Euro/Dolar 1.1291 0.60% 0.65% -1.55%

Dolar/JPY 107.29 -0.74% -2.04% -2.07%

DXY 96.6290 -0.06% -1.25% 0.41%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.22% 21.84%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.39% 17.83%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.44% 7.54%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.01% 2.03%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.67            6.289%

22 Nisan 2020 5.125% 99.00            6.373%

18 Mayıs 2021 4.875% 95.38            7.529%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1387.78 2.05% 8.16% 8.19%

Reuters/Jefferies CRB* 183.85 1.83% -0.33% 6.40%

Brent (Dolar/varil) 64.45 -0.23% -6.39% 18.31%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.19 1.10% 0.78% -24.86%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 7 büyük Türk bankasının kredi notunu teyit etti. Fitch'in açıklamasına göre Garanti Bankası, Yapı Kre-

di Bankası, İş Bankası, Akbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası, ve Vakıfbank'ın kredi notu teyit edildi. Kredi notu görünümünün negatif olduğunu 

belirten Fitch açıklamayı dün gece yaptı. 

Tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya 

göre %4,3 oranında arttı; Mayıs ayında 55,3 olan endeks, Haziran ayında 57,6 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum 

beklentisi endeksi Mayıs ayında 73,9 iken, Haziran ayında %5,9 oranında artarak 78,3 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi  Mayıs 

ayında 70,1 iken, Haziran ayında %5,4 oranında artarak 73,9 oldu. İşsiz sayısı beklentisi endeksi Haziran ayında aynı düzeyde kalarak 56,3 ola-

rak gerçekleşti. 

14 Haziran haftasına ilişkin para, banka ve menkul kıymet istatistikleri yayınlandı. 7- 14 Haziran haftasında;  

 Yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senetleri net 43,2 milyon dolar arttı. DİBS'lerdeki net hareket ise 79,3 milyon dolar artış yönün-

de gerçekleşti. Böylece yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku 27,3 milyar dolar, DİBS stoku ise 13,1 milyar dolar olarak 

gerçekleşti. 

 Türk Parası (TP) kredi miktarı bir önceki haftaya göre 2,8 milyar lira azalış kaydederken, Yabancı Para (YP) krediler 2,2 milyar dolar artış 

kaydetti. TP kredilerde 3 aylık artış eğilimi %6,3 seviyesine gerilemiş iken, YP kredilerde söz konusu oran %5,3 seviyesinde.  

 Gerçek kişilerin YP mevduatları bir önceki haftaya göre 373 milyon dolar arttı. Aynı dönemde tüzel kişilerin YP mevduatı ise 1 milyar do-

lar seviyesinde düşüş kaydetti. Toplam YP mevduat hacmi 216 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 

 Merkez Bankası'nın altın rezervleri 168 milyon dolar artışla 21,7 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Merkez Bankası'nın döviz rezervle-

ri 860 milyon dolar artışla 75,8 milyar dolara yükseldi. Böylece toplam rezervler 1 milyar dolar artışla 97,5 milyar dolara yükseldi. 

Türkiye, yapay zekada bölgenin lideri. Microsoft ve EY'nin (Ernst & Young), Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki şirketlerin yapay zeka kullanı-

mıyla ilgili hazırladığı "Artificial Intelligence in Middle East and Africa" raporunun sonuçlarına göre Türkiye bölgede yapay zekaya en çok yatı-

rım yapan ülke oldu. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 5 ülkede (Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Güney Afrika) 

faaliyet gösteren 100’den fazla şirket yöneticileriyle yapılan görüşmelerle hazırlanan raporda,  Türkiye'deki şirketlerin %80’inin yapay zeka 

stratejilerini doğrudan üst düzey yönetimde ele aldığı belirtildi. Şirketlerin %25'i yapay zekayı stratejik dijital öncelikleri arasında görürken,    

%60'ı ana faaliyetleri için yapay zekanın önemini kabul ediyor. Bölge genelindeki %28 oranına kıyasla Türkiye’deki şirketlerin %35’i, pilot ya-

pay zeka teknolojilerini aktif olarak kullanıyor. Rapora göre, Türkiye’de yapay zeka, en çok tahminleme, otomasyon, içgörü oluşturma, hizmet-

lerin kişiselleştirilmesi ve önlem alma yeteneklerine sahip olmak için kullanılıyor. Şirketler, kullanım yoğunluğuna göre, en çok makine öğreni-

minden faydalanıyor. Makine öğreniminden faydalanma oranı Orta Doğu ve Afrika bölgesinde %61 iken, Türkiye’de %85 civarında bulunuyor. 

Kiraz ihracatında bu yıl 78 bin ton rakamının yakalanması hedefleniyor. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yar-

dımcısı Senih Yazgan hava şartlarının kiraz üretimi için olumlu geçtiğini belirterek kiraz ihracatında tüm zamanların rekorunu 2016'da 78 bin 

tonla kırdığını ve bu yıl 2016 dış satımını yakalamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Yazgan, Türk kirazının Avrupa marketlerinde baskın ürün 

olmasının birçok ülkede büyük özen yarattığını vurgulayarak, "Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi ülkeler de kiraz üretimine başladı ama Türki-

ye'nin coğrafya avantajı da var. Türkiye uzun dönem pazara ürün sunabildiği için bu ülkelerin bize rakip olacağını düşünmüyoruz. Avrupalı 

marketler uzun süreli üretimin olduğu ülkelerle çalışmayı tercih ediyorlar." şeklinde konuştu. 
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi’nce, Eylül ayından itibaren alımına başlanacak pancara karşılık 180 milyon lira tutarında nakdi ve 

kristal şeker avans ödemeleri yarın yapılacak. Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, pancar üreticilerine bugüne kadar suni gübre ve mü-

cadele ilacı için 200 milyon lira tutarında avans ödendi. Yarın yapılacak 180 milyon liralık birinci nakdi avans ödemeleriyle 2019 yılı ürün be-

dellerine karşılık üreticilere ödenen avanslar toplamı 380 milyon liraya ulaşmış olacak. 

Yavuz Gemisi ilk sondajına Karpaz 1 kuyusunda başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin ikinci derin deniz 

sondaj gemisi Yavuz’un Akdeniz’e uğurlama töreninde konuştu. Bakan Dönmez, “Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi” olarak nitelendirdiği Ya-

vuz’un dikkatli ve ayrıntılı bir çalışma ve ileri teknolojiyle millileştirildiğini ifade etti. Dönmez “Fatih’in ardından Yavuz’u da Doğu Akdeniz’e 

uğurluyoruz. Tarihimizde ilk defa kendi sondaj gemimizle, Fatih’le bir ilke imza atarak biz de artık bu oyunda varız dedik. Bugün Yavuz’un da 

sahneye çıkışıyla birlikte; bu hamlemizin ayakları yere sağlam basan, planlı ve stratejik bir adım olduğunu bir kez daha ortaya koyuyoruz” de-

di.  

Paladyum fiyatları yükseliyor. Avrupa Birliği’nde otomobil satışlarında Mayıs ayında görülen artışın da etkisiyle paladyum fiyatları 1.500 dola-

rı aştı. Otomobillerin katalitik dönüştürücülerinde kullanılan paladyumun en büyük üreticileri arasında Güney Afrika ve Rusya bulunmakta. 
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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. 


