
Merkez Bankası'nın geçen hafta PPK toplantısında faizleri sabit tutması ve ileriye 

dönük bir indirim sinyali vermemesinin ardından yönünü aşağı çeviren dolar/

TL'de dün dar bantta sakin seyir izlendi. Dolar/TL haftaya 5,3350 seviyesinden 

başladı, dün gün içinde 5,3560’a kadar yükseldiyse de gün sonunda tekrar 5,32’li 

seviyelere geriledi. Güne yükselişle başlayan ve 100 bin puanı test eden BIST 100 

endeksi, bu seviyelerden özellikle banka hisselerine gelen kâr satışlarıyla 97.900 

puanın hemen üzerindeki destek noktasında dengelendi. Dış piyasalarda bu hafta 

zayıf veri akışına karşılık Japonya ve Avrupa merkez bankaları faiz kararları takip 

ediliyor. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi Şurası'nda ekonomi ve Türkiye-

ABD ilişkilerine dair önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı faiz ve enflasyonun 

belli oranlarda düşmüş olmasına rağmen marketlerde fiyatların halen yükseldiğini 

belirtti ve böyle dönemlerde gerekiyorsa kârdan bir miktar feragat edilmesi gerek-

tiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, ABD başkanı Donald Trump’ın son görüşmede 

“Türkiye ile 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini belirttiğini” ifade ede-

rek Trump’ın "demir çelik konusunda da arkadaşlarımız çalışsınlar" dediğini aktardı. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2019 ve 2020 yılları için küresel büyüme tahminleri-

ni, sırasıyla, 0,2 ve 0,1 yüzde puan indirerek %3,5 ve %3,6 olarak belirledi. Böyle-

ce IMF küresel büyüme tahminini üç ay içerisinde ikinci kez indirmiş ve 2019 yılı 

için küresel büyüme tahminini son üç yılın en düşük seviyesine çekmiş oldu. Çin'in 

dördüncü çeyrekte 2009'dan bu yana en yavaş çeyreklik büyümesini kaydettiğini 

gösteren ve Çin dışındaki riskli varlıklara satış getiren verinin ardından yayınlanan 

IMF raporunda “risklerin aşağı yönlü” olduğuna dikkat çekildi. Bu risklerden ticaret 

gerginliğinin daha fazla soruna yol açma ihtimali raporda yer buldu. Raporda sayı-

lan diğer küresel riskler arasında ticaret gerginliğiyle ilgili olarak daha fazla vergi 

uygulanması ihtimali, finansal koşulların tekrar sıkılaşması, anlaşmasız Brexit ihti-

mali ve Çin'in beklenenden daha fazla yavaşlaması sıralandı. IMF'nin raporunda, 

Türkiye'de ekonomik yavaşlamanın beklenenden daha sert olacağı belirtildi. Türki-

ye’de sıkı para politikası ve görece daha sıkı dış finansman koşullarının bulunduğu 

bir konjonktürde 2019 yılı için Ekim ayında öngörülen %0,4’luk büyüme tahmininde 

aşağı yönlü risk gören IMF, 2020’de ise beklenenden daha yavaş bir toparlanma 

öngörüyor. 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.95            6.784%

22 Nisan 2020 5.125% 97.36            7.369%

18 Mayıs 2021 4.875% 92.88            8.310%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 97,955             -0.51% 6.63% -15.07%

BİST-30 123,597          -0.67% 7.36% -13.03%

XUSIN 113,407          0.52% 6.62% -12.37%

XBANK 129,892          -1.81% 10.00% -24.21%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3222 -0.10% 0.19% 40.46%

Euro/TL 6.0495 -0.14% 0.22% 33.02%

Sepet Kur* 5.6859 0.04% 0.01% 36.35%

Euro/Dolar 1.1364 0.03% -0.05% -5.27%

Dolar/JPY 109.66 -0.09% -1.30% -2.67%

DXY 96.3360 0.06% -0.22% 4.63%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1279.53 -0.12% 1.88% -1.76%

Reuters/Jefferies CRB* 189.05 1.37% 3.61% -4.01%

Brent (Dolar/varil) 62.74 -0.89% 15.53% -7.01%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.48 -3.73% 6.50% 13.51%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.04% 18.19%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.95% 16.06%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.89% 7.29%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.76% 2.79%
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Halkbank kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ve birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyen müşterilerine “Halk Destek Kredi-

si”  kullandıracağını açıkladı. Kredi kapsamında, Halkbank kredi kartı kullanıcıları, Halkbank ve diğer bankalara ait kredi kartı borçlarını aylık    

%1,10’dan başlayan faiz oranları ve 60 aya kadar vade ile yapılandırma imkânından yararlanabilecekler. “Halk Destek Kredisi”ni kullanmak iste-

yenlerin, gelir durumlarına uygun ödeme planı oluşturmaları da mümkün olabilecek. 

Davos Zirvesi bugün başlıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yıl 49’uncusunu düzenlediği zirvenin teması "Küreselleşme 4: Dördüncü 

Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" olacak. 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kurulu-

şu temsilcisinin katılacağı zirvede Türkiye’yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı 

Murat Çetinkaya temsil edecek. 

Oxfam, Davos’ta başlayacak Dünya Ekonomik Forumu öncesinde yayınladığı raporda dünyadaki gelir dağılımının gittikçe daha adaletsiz bir hâl 

almasına dikkat çekti. Rapora göre dünya çapında 2 bin 200 milyarderin serveti 2018 yılında 900 milyar dolar yükseldi. Bu rakam günlük 2,5 

milyar dolarlık servet artışına işaret ediyor. Rapora göre en zenginlerin serveti %12 oranında artarken, dünya nüfusunun en yoksul yarısının varlığı 

%11 azaldı. Varlık dağılımındaki eşitsizliğin arttığına dikkat çekilen çalışmada nüfusun en yoksul %50'sinin sahip olduğu servet miktarına eş değer 

servete sahip olan milyarderlerin sayısı 2016'da 61 iken 2017'de 43'e ve 2018'de 26'ya düştü. 

UNCTAD'ın hazırladığı öncü verilere göre 2018 yılında global doğru-

dan yabancı yatırımları, ABD Başkanı Trump'ın vergi reformunun 

da etkisi ile %19 azalarak 1,2 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 

Bu, 2009 yılından bu yana görülen en düşük rakam olarak kayıtlara 

geçti. Gelişmiş ülkelere gelen doğrudan yabancı yatırımlar 749 milyar 

dolardan 451 milyar dolara gerilerken, gelişen ülke grubuna yönelik 

yatırımlar 2017 yılına göre %3,1 oranında yükselerek 694 milyar dolar 

seviyesinde gerçekleşti. Yatırımların düşmesinde, İrlanda, İsviçre gibi 

ülkelerdeki ABD merkezli şirketlerin kârlarını Trump'ın vergi teşvikleri 

nedeniyle ABD'ye geri götürmeleri etkili oldu. 2018'de ABD'ye doğru-

dan yabancı yatırımlar da 2017'ye göre %18 azalarak 226 milyar dolar 

olurken, Britanya'ya yatırımlar Brexit belirsizliğine rağmen %20 artış göstererek 122 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Çin'e doğrudan yabancı 

yatırımlar ise %3 artışla 142 milyar dolar oldu. 
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PAGDER, poşete 50 mikron ayarı istiyor. Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Baş-

kanı Selçuk Gülsün, sektörde hızlı bir küçülme yaşandığını belirterek düzenlemeye Avrupa Birliği'nde (AB) olduğu gibi tek kat 50 mikron ayarı ya-

pılmasını istedi. Gülsün, AB'de tek kat 15-50 mikron arası plastik poşetler için ücretin zorunlu olduğunu belirterek, "50 mikronun üzerine çıktığın-

da o poşetin taşıma gücü artıyor ve zaten bir kereden fazla kullanılabiliyor. Türkiye'deki mevzuatta bunun dikkate alınması gerekir. 2017 yılında 

görüşe açılan Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği'nin ilk taslak düzenlemesinde bu ayrım vardı. Fakat yapılan değişiklikler sonrası bu ince ayar 

kaçmış oldu. Biz sektörün talepleri dikkate alınarak kanunun yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz. Bundan 3 yıl önce makine ve teçhizat yatırımı 

yapmış sanayici halen leasing borcunu ödüyor. Bu sektöre bir `dönüşüm' zamanı tanınmalı" dedi. 

OSB'lerin %77'sinde çevre yönetim sistemi yok. Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı REW İstanbul'un düzen-

leyicisi Tarsus Turkey, organize sanayi bölgelerine (OSB) yönelik çevre araştırmasının 2018 sonuçlarını açıkladı. Bünyesinde toplam 53.757 firma-

nın olduğu Türkiye genelindeki 222 OSB'yi kapsayan araştırma, üretimden kaynaklı atıkların yönetiminde ve geri kazanımında altyapı yatırımına 

ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor. Buna göre, OSB’lerin %77'sinde çevre yönetim sistemi mevcut değilken, %58'inde merkezi su arıtma sistemi 

yer almıyor. %86'sında proses atık yönetimi, %87'sinde tehlikeli atık yönetimi, %86'sında ambalaj atığı yönetimi de bulunmuyor. 

Türkiye, laboratuvarda “temiz et" üretecek. Bir süreden beri Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve İsrail’in öncülüğünü yaptığı laboratuvar 

ortamında “temiz et" üretimi konusunda Türkiye’de de ilk çalışmalar başladı. “Temiz et" üretimi için kurulan ilk şirket olan biftek.co, Ankara Üni-

versitesi Teknokent'te faaliyete başladı. “Temiz et" üretimi için Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Can Akçalı ile 

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Erdem Erikçi tarafından ortaklaşa yürütülüyor. Laboratuvar orta-

mında “temiz et" üretimi konusunda Türkiye’de ilk çalışmaları başlatan biftek.co şirketinin kurucusu ve ortağı Dr. Erdem Erikçi, “Hücre temelli et, 

yani hayvanın vücudunun içinde gerçeklesen olayın benzerini, laboratuvar ortamında gerçekleştirmek üzerine kurulu yepyeni bir yöntem. Hayvan-

dan alınan küçük bir biyopsiden elde edilen hücrelerin bölünmesi ve kas hücrelerine özelleştirilmesiyle yüksek miktarda kas hücresi elde edilmesi, 

yani hayvan büyütmeden gerçek et elde edilmesi şeklinde özetlenebilecek bu yöntem birçok sorunu aynı anda çözebilir” dedi. Erikçi ayrıca, 

“Hücre tabanlı et üretiminin geleneksel et üretme yöntemlerine göre %7-45 daha az enerji, %99 daha az arazi, %8196 daha az suya ihtiyaç duya-

cağı ve %78-96 daha az sera gazi salımına neden olacağı öngörülüyor” ifadelerine yer verirken söz konusu faydalar nedeniyle hücre tabanlı et için 

“temiz et" ifadesinin kullanıldığını belirtti. 

Su ürünleri ve hayvansal mamullerde 2023 ihracat hedefi 3,5 milyar dolar. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe 2018 yılında ihra-

catta %11'lik artışla 2,5 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkıldı. Sektör, 2023 yılı ihracat hedefini 3 milyar dolardan 3,5 milyar dolara yükseltti. Sek-

törün ihracatında su ürünleri 958 milyon dolarla lider konumdaki yerini korurken, kanatlı eti 607 milyon dolar, yumurta ise 430 milyon dolarla bu 

ürünü takip etti. Süt ürünleri ihracatı, 293 milyon dolar, bal ihracatı 25,5 milyon dolara ulaştı. Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı 

Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 2019'da Avrupa Birliği'nin yanı sıra hedef pazarlar olan Uzakdoğu ülkeleri ve Güney Amerika'ya yö-

nelik ihracatın da artırılmasını planladıklarını belirtti. 

Sosyal yardım alanlara elektrik desteğinde detaylar belli oldu. Buna göre; hanehalkı sayısı 2 veya daha az olanlarda 75 kilovatsaat, 3 kişi yaşa-

yanlarda 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayan hanelerde 125 kilovatsaat, 5 ve üstü yaşayanlarda ise 150 kilovatsaat elektrik desteği verilecek. Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimini devle-

tin karşılamasına yönelik düzenlemeden 2,5 milyon hanede 10 milyon kişinin yararlanacağını bildirdi. Söz konusu desteğin uzun zamandır üzerin-

de çalıştıkları bir konu olduğunu belirten Bakan Dönmez yardımlarının ne zaman başlayacağının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 

bağlı olduğunu sözlerine ekledi. 

Şahdeniz doğal gaz yatağında 100 milyar metreküp doğal gaz üretildi. British Petroleum (BP) Azerbaycan ofisinin açıkladığı verilere göre, 15 

Aralık 2006’da üretime başlanan Şahdeniz yatağında bugüne kadar 100 milyar metreküp doğal gaz ile 196 milyon varil kondensat üretildi. Şahde-

niz yatağında üretilen doğal gaz, 12 yıl boyunca hem Azerbaycan pazarına hem de Güney Kafkasya Boru Hattı ile Gürcistan ve Türkiye’ye gönderil-

di. Dünyanın en büyük gaz sahalarından biri olan ve yaklaşık 860 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Şahdeniz yatağı, 1 trilyon metreküpten fazla 

doğal gaz ile 2 milyar varil kondensant rezerve sahip. 
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Toyota ve Panasonic’in elektrikli araçlarda kullanılmak üzere birlikte pil üretmeye hazırlandığı iddia edildi. Şirket kaynaklarına göre, Çinli fir-

malar ile rekabette öne çıkma amacı taşıyan söz konusu işbirliğinin, 2030 yılına kadar Toyota'nın yıllık elektrikli araç satışlarını da 1 milyon adete 

çıkarması hedefleniyor. Önümüzdeki dönemde ise, Mazda ve Subaru gibi Japon üreticilerin de Toyota ve Panasonic'in girişiminden faydalanabile-

ceği vurgulanıyor. 

Genel Energy, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi sınırları içinde bulunan Chevron'un işlettiği Serta ve Qara Dagh sahalarına ortak oldu. Taq Taq 

ve Tawke sahasını işleten Genel Energy Plc, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi kontrolündeki bölgede bulunan ve Amerikan enerji şirketi Chevron 

tarafından işletilen Serta ve Qara Dagh bloklarından hisse alımı için anlaşma sağladığını açıkladı. Anlaşma çerçevesinde 2002’den bu yana Kuzey 

Irak’ta iş yapan ve bölgede en çok sahaya sahip olan Genel Energy, Serta'nın geliştirilmesi için yapılmakta olan yatırımın %50'sini ödeyerek saha-

dan %30 pay alacak. Sahanın %50'si Chevron'a ve %20'si Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne ait olmaya devam edecek. Qara Dagh sahasında ise Genel 

Enerji’nin payı %40 olacak. Genel Energy Genel İcra Kurulu Başkanı Murat Özgül, konuyla ilgili, “Anlaşma, önemli bir büyüme potansiyeli olan Ser-

ta’yı aşamalı olarak geliştirme fırsatı ve Qara Dagh'da heyecan verici bir değerlendirme fırsatı sunuyor. Portföyümüze ilaveler, çeşitlendirme stra-

tejimizde önemli bir adım olup, kısa vadeli üretim ve nakit akışı için daha fazla fırsat sunmaktadır” açıklamasında bulundu. 
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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. 


