
Küresel büyümenin yavaşlama sinyalleri verdiği bir ortamda ABD'de artan faiz 

oranları ve tırmanan ticaret gerilimleri finansal piyasaları endişelendirse de, Asya 

borsaları temkinli şekilde yükselirken, petrol hafta başında sert düşüş kaydettik-

ten sonra toparlandı. Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ile geçen hafta 5,50'li 

seviyeleri test eden, bu hafta ise 5,30-5,40 bandında sert dalgalanma gösteren do-

lar/TL dün gece Asya seansında 5,30’un altını test ettikten sonra bu sabah güne 

5,30'un hemen üzerinde başladı. Son iki gündeki sert hareketlerin ardında bugün 

ABD'deki Şükran Günü tatili ile birlikte kurda daha sakin bir seyir öngörülebilir. 

Gündemde yerel seçim öncesi ittifak arayışları ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak'ın bugünkü açıklamaları yer alacak. Bakan Albayrak bugün TBMM Plan ve 

Bütçe Komisyonu'nda saat 11.00'de başlayacak Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe 

görüşmelerinde açıklamalarda bulunacak. Bugünkü görüşmeler ile birlikte bütçenin 

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri de tamamlanacak. Kasım ayı tüketici 

güven endeksi verisi de bugün takip edilecek.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli dün Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelerek 

iki partinin 31 Mart'taki yerel seçimde de ortak hareket etmesi konusunu ele al-

dılar. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel 

Başkanı Devlet Bahçeli'nin gerçekleştirdiği görüşme sonrası iki partinin yerel seçim-

de ittifak yapma konusunda daha olumlu bir aşamada olduğunu söyledi. Çelik, 

hafta sonunda partilerinin 40 adayının açıklanacağını da kaydetti. Çelik, iki partiden 

birer genel başkan yardımcısının bir araya gelerek işbirliğine ilişkin çalışma yapaca-

ğını kaydetti. 

Vakıfbank 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla 252 milyon dolar ve 528,5 milyon 

avro olmak üzere toplamda 855 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi an-

laşması imzaladı. Kredinin 130 milyon dolarlık 2 yıl vadeli kısmının maliyeti Li-

bor+%3,50 olurken 367 gün vadeli 122 milyon dolarlık kısmının maliyeti Libor+%

2,75; yine 367 gün vadeli 528,5 milyon Euro tutarındaki diliminin maliyeti Euri-

bor+%2,65 seviyesinde gerçekleşti. Vakıfbank  yenileme oranının %100 olduğunu 

açıkladı. Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan açıklamada 2018 yılındaki 

toplam yurtdışı borçlanma tutarlarının 5,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi. 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.63            8.076%

22 Nisan 2020 5.125% 95.50            8.585%

18 Mayıs 2021 4.875% 89.38            9.808%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 92,708             1.11% -0.81% -19.62%

BİST-30 116,196          1.16% -0.01% -18.24%

XUSIN 109,629          1.07% -7.28% -15.29%

XBANK 119,047          1.15% 6.81% -30.54%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3041 -1.35% -6.12% 39.99%

Euro/TL 6.0302 -1.31% -6.98% 32.60%

Sepet Kur* 5.6672 -1.44% -6.66% 36.03%

Euro/Dolar 1.1383 0.11% -0.86% -5.11%

Dolar/JPY 113.05 0.27% 0.28% 0.34%

DXY 96.7120 -0.06% 0.29% 4.92%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1225.94 0.39% -0.62% -5.87%

Reuters/Jefferies CRB* 189.93 0.67% -4.70% -2.92%

Brent (Dolar/varil) 63.48 1.52% -16.66% -5.07%

Doğalgaz (TL/stdm3) 4.45 1.21% -0.53% 52.56%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.95% 20.70%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.26% 17.39%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.61% 7.55%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.06% 3.06%
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Emlak Bankası'nın katılım bankası olarak faaliyete geçeceğini, bankanın inşaat sektörüne ve konut piyasası-

na yeni çözümler sunacağını söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı 

Murat Kurum, Emlak Bankası'nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin bilgi verdi. "Emlak Bankası'nın tasfiyeden çıkarılması ardından çalışmalara baş-

landı ve Türkiye Emlak Katılım Bankası adıyla faaliyete geçirilmesine karar verildi" diyen Bakan Kurum, kapsam değişikliğinin katılım bankacılığının 

payını %15'e yükseltme hedefine önemli katkı sağlayacağını söyledi. 

Ansa haber ajansında yer alan habere göre İtalya'nın 2019 bütçesini değiştirmeyi reddetmesinin ardından Avrupa Komisyonu bütçe konusunda 

İtalya'ya yönelik ilk disiplin adımını atarak, bütün Euro Bölgesi'ni endişelendiren ve sonunda cezalara yol açabilecek anlaşmazlıktaki gerilimi 

tırmandırdı. Komisyon, İtalya'nın bütçe tasarısının, bir defaya mahsus ve konjonktür hareketlerini kapsamayan 2019 yapısal açığını, AB yasala-

rının gerektirdiği gibi %0,6 oranında azaltmak yerine gayri safi yurtiçi hasılanın %1'ine yükselttiğini söyledi. Komisyon bütçenin "ciddi bir şekilde 

kurallara uymayarak" İtalya'nın yüksek kamu borcunu azaltmayı başaramadığını belirterek, aşırı açık prosedürü (Excessive Deficit Procedure) baş-

latılmasına yetki verdiğini söyledi. Söz konusu prosedür sonunda İtalya’ya yönelik mali yaptırımlar uygulanabilecek. İtalya, GSYH'nin %131'ine 

denk gelen kamu borcuyla Yunanistan'dan sonra euro bölgesinde kamu borcu en yüksek olan ikinci ülke. İtalya'da aşırı sağ Kuzey Birliği ve 5-Yıldız 

Hareketi hükümeti karşı koymaya devam etti. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Kuzey Birliği lideri Matteo Salvini gazetecilere yaptığı açıklamada, 

"Bütçemizdeki %2,4'lük açık hedefi ve Forneo (emeklilik sistemi) konularında hükümet olarak hemfikiriz." diyerek İtalya'ya karşı cezaların 

"saygısızlık" olacağını ekledi. İtalyan Başbakanı Giuseppe Conte'nin ise devlet tahvilleri arasındaki getiri farkı ve vadededilen reformlarla ilgili endi-

şelerini dile getirmesi sonrasında euro ve tahviller bir parça rahatladı. İtalya ve Almanya 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark 300 baz puanın üze-

rinde. 

OECD, 2019 küresel büyüme tahminini düşürdü. OECD'nin 2018 Ekonomik Görünüm Raporu'nun ikincisi yayımlandı. Raporda, dünya ekonomi-

si için Eylül ayında yayınlanan ara rapordaki %3,7'lik 2018 büyüme tahmini korunurken, 2019'a ilişkin büyüme tahminini 0,2 puan düşürülerek      

%3,5'e çekildi. Kuruluş, dünya ekonomisi için 2020 büyüme tahminini de yine %3,5 olarak açıkladı. Euro Bölgesi, Japonya, Çin ve Hindistan'a yöne-

lik tahminlerin aşağı yönlü revize edildiği belirtilen raporda, ABD ekonomisi için bu yıl %2,9 ve gelecek yıl için %2,7 büyüme tahmininde değişikliğe 

gidilmedi. OECD Başekonomisti Laurence Boone “2018'de %3,7 olan öngörülen küresel büyümenin yavaşlayarak 2019 ve 2020'de %3,5'e düşme-

siyle birlikte küresel ekonomi yumuşak bir inişe hazır görünüyor. Bununla birlikte, aşağı yönlü riskler çok ve politika yapıcılar ekonomilerini daha 

yavaş olsa da sürdürülebilir büyümeye doğru yönlendirmek zorunda kalacak" ifadesini kullandı.   

TÜİK verilerine göre Ekim ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına 

göre %19,2 oranında artarak 146,5 bin seviyesine yükseldi. Böylece yıllık 

konut satışları yeniden 1,4 milyon seviyesinin üzerine çıkmış oldu. Ekim 

ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %79,1 oranında 

azalarak 8 bin seviyesinde gerçekleşti. İpotekli olmayan (diğer) konut sa-

tışları ise %64,3 oranında artış göstererek  138 bin seviyesinin üzerine çık-

tı. Böylece ipotekli satışların toplam satışlardaki payı 2017 yılı başındaki %

40'lardan %5,5'e geriledi. Yabancılara gerçekleştirilen satışlar geçen yıla 

göre %134 artarken, son bir yılda yabancılara satılan konut sayısı Ekim ayı 

itibariyle 35 bin seviyesine yaklaşmış oldu. İpotekli konut satışları konut 

kredi faizlerindeki artış neticesinde şiddetli şekilde gerilemeye devam ediyor. Yüksek oranlı gerilemeye karşın ipotekli satışların toplam satışlarda-

ki payında görülen gerileme, Diğer konut satışlarının önemini artırıyor. Diğer konut satışları ise detaylı verinin açıklanmaya başladığı 2013 yılından 

beri izlenen en yüksek artışı kaydetmiş oldu.  
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde 592 bin adet konut ve iş yerinin riskli yapı statüsünde yenilendiğini belirterek, bunlar-

dan 442 bin adet bağımsız bölümün yıkımının yapılarak inşaatlarına başlandığını açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019 Yılı Bütçesini 

Plan Bütçe Komisyonuna sunan Bakan Kurum, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 53 ilde 237 

adet riskli alan, 29 ilde ise yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere 107 adet rezerv yapı alanı belirlendiğini belirterek, bugüne kadar riskli yapı 

kira yardımı olarak 253.581 hak sahibine 2,52 milyar TL, riskli alan kira yardımı olarak 41.200 hak sahibine 516 milyon TL olmak üzere toplam 3,36 

milyar TL kira yardımı yapıldığını, 16.515 kredi başvurusunun onaylanarak, onay verilen 1,23 milyar TL tutarındaki krediye 74 milyon TL faiz deste-

ği ödemesi yapıldığını söyledi. Kurum, ülke genelinde 6306 sayılı Kanun kapsamında toplam 8,52 milyar TL kaynak kullanıldığını belirtti. 

IKEA Group merkezi destek birimlerinde görevli idari personel başta olmak üzere önümüzdeki birkaç yıl içinde 7,500 çalışanını işten çıkarmayı 

planlarken, IKEA Türkiye bu plana dahil olmadığını açıkladı. IKEA Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, "IKEA Group'un önümüzdeki iki yıl 

içerisinde gerçekleştireceği organizasyonel yapılanmanın kapsamına IKEA Türkiye dahil değildir" denildi. IKEA Türkiye operasyonu, MAYA Hol-

ding'in ana hissedarı olduğu Mapa Mobilya ve Aksesuar tarafından yürütüldüğü belirtilerek, "IKEA Türkiye 2018 yılında iki yeni mağaza açarak 

yaklaşık 1.000 kişilik doğrudan ve dolaylı yeni istihdam yaratmıştır. IKEA Türkiye, aynı organizasyonel yapıyla faaliyetlerini sürdürmeyi planlamak-

tadır" denildi. 

Konutun yanı sıra öğrenci evi yatırımları da bulunan Nef, 32 milyon öğrenciyle dünyanın en büyük öğrenci pazarlarından biri olan Hindistan 

pazarına girmeyi hazırlanıyor. İlk öğrenci evini Novu markasıyla 2016’da 900 yatak kapasitesiyle Merter 12'de hizmete açan Nef, Hindistan'a ise 

Londra'da ortak proje geliştirmek için iyi niyet anlaşması imzaladıkları Embassy Gorup'la girmeyi planlıyor. 

Dünya’da yer alan habere göre Avrupa'dan boş dönen TIR sayısı 70 bine çıktı. Buna göre ihracattaki artışa karşın ithalatta yaşanan düşüş 

Ekim’de hızlandı ve Avrupa'dan ülkeye yük almadan dönen TIR sayısında rekor artış oldu. Geçen yıl ilk 10 ayda 40 bin araç ülkeye boş döndüğü, 

2018'de ise sayının 70 bine çıktığı ifade ediliyor. İlk 10 ayda Avrupa’ya yapılan ihracattan ülkeye boş giriş yapan araç sayısının %73 arttığı, İngiltere 

ve Fransa'nın da yer aldığı Batı Avrupa’dan dönüşlerde ise artış oranının %260’a ulaştığı ifade ediliyor. 

TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü Veysi Kurt, kamu ve özel sektör iştirakıyla üretilen yerli hibrit manevra lokomotifi sayesinde tasarruf sağ-

lanacağını belirtti. Kurt, TCDD Taşımacılık ile Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ve ASELSAN teknik ekiplerinin yoğun çalış-

malarıyla üretilen yeni hibrit manevra lokomotifine ilişkin olarak, “TCDD Taşımacılık, ASELSAN ve TÜLOMSAŞ iş birliğiyle hibrit manevra lokomotif 

çalışması başlattık. Bu öneri TCDD Taşımacılık olarak bizden çıktı ama bunun geliştirilmesi birlikte yapıldı. 2017 yılında 10 adet sipariş verdik. Aka-

binde bunun üzerine çalışmaya başlandı ve bu çalışmalar sonucunda Fransa, Çin ve Japonya'dan sonra hibrit manevra lokomotifi üreten dördüncü 

ülke olduk" dedi. Kurt, bu üründe ilk aşamadaki yerlilik oranının %60 civarında olduğunu, daha sonraki aşamalarda bunun %80'e kadar çıkarılabile-

ceğini dile getirdi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta hedefin yüksek teknolojili tıbbi cihazların imalatı olduğunu belirtti. Koca, "Ülkemizin yeni teknolojiye 

sahip ilaçların ve biyolojik ürünlerin üretilebildiği, yüksek teknolojili tıbbi cihazların imal edilebildiği bir ülke olmasını hedefliyoruz" dedi. Buna ek 

olarak "Yeni açmaya başladığımız şehir hastanelerini bir fırsata dönüştürüp, üniversitelerimizle birlikte sinerji oluşturacak bir modelle, en modern 

teknoloji ve en uygun mekanların en yüksek nitelikteki insan kaynağıyla birlikte vatandaşımızın hizmetine sunulduğu bir döneme geçmek istiyoruz. 

Bu sayede hastanede tetkik ve tedavisine gerek duyulan hastalarımızın sorunlarının tek bir merkezde çözülmesini hedefliyoruz" diye konuştu. 

Ahşap oyuncak üretimi için Ar-Ge yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de ihtiyaç duyulan ve büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların 

tasarımı ve üretimiyle ilgili sektör temsilcileri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Okul öncesi eğitimde çocukların gelişimini destekleyici ahşap 

oyuncak ve zeka materyallerinin tasarlanması ile okullarda kurulması planlanan beceri atölyelerinde bu materyallerin kullanımına yönelik bir Ar-

Ge birimi kurulmasına karar verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, toplantıda yaptığı konuşmada, ahşap oyuncak üretimini sektör temsilcileriyle 

birlikte yürütmek ve bu alanda yerli üretime destek olmak istediklerini belirtti.  
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Türkiye’de benzin satışları Ekim ayında geçen yıla göre %3,46 oranında azaldı. Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) yayınladığı aylık bültene göre, 

2018 yılının Ekim ayında benzin satışlarının geçen yılın aynı ayına göre %3,46 oranında düşerek 257 bin 886 metreküp oldu. Ekim ayında ayrıca 

diğer akaryakıt ürünlerinden motorin satışları %9,27 düşüşle 2,42 milyon metreküp, kalorifer yakıtı satışları %36,68 düşüşle 6 bin 393 ton, fuel oil 

satışları %19,18 artışla 65 bin 998 ton, gazyağı satışları %28,11 düşüşle 312 ton ve otogaz LPG satışları %2,65 artışla 262 bin 511 ton oldu. İlk 10 

ayda benzin satışları %2,36 artışla 2 milyon 644 bin 34 ton, motorin satışları %0,51 düşüşle 23,24 milyon metreküp oldu. 

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP), Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TAP) ile birleşti. TANAP çalışanları, iki boru hattının 

birbirine bağlanma işlemiyle ilgili bir fotoğraf paylaşarak, Türkiye tarafındaki son boruya “Türkiye’den Sevgilerle” yazdı. TANAP’a başarıyla bağla-

nan TAP projesi, Hazar Denizi’nden çıkartılan ve TANAP ile Türkiye-Yunanistan sınırına kadar ulaşan Şahdeniz II doğalgazını Yunanistan, Arnavutluk 

ve Adriyatik Denizi üzerinden İtalya'ya taşıyacak. Toplam 878 kilometrelik TAP’ın 550 kilometresi Yunanistan'dan, 215 kilometresi Arnavutluk’tan 

ve 105 kilometresi Adriyatik Denizi’nden geçerken, 8 kilometrelik kısmı da İtalya topraklarında ilerliyor. Güney Gaz Koridoru, TAP ve TANAP ile 

Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye hattındaki Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı (SCP) projelerinin toplamından oluşuyor.  
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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. 


