
Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in başkanı Juan Guaido, 

ABD ve Bolivya hariç tüm Güney Amerika ülkelerinin desteğini alarak kendisini 

geçici devlet başkanı ilan etti. ABD Başkanı Donald Trump Guaido'nun açıklama-

sından kısa süre sonra Guaido'yu resmi olarak tanıdı ve seçim yapılması planını tak-

dir etti. Trump'ın açıklamasının ardından Venezuela Devlet Başkanı Maduro ABD ile 

tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini belirterek, ABD'li diplomatların ülkeyi 72 saat 

içinde terk etmelerini istedi. Kanada, Brezilya ve Kolombiya gibi Latin Amerika ülke-

leri de ABD ile benzer açıklamalar yaptılar. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Ka-

lın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu 

arayarak Türkiye'nin desteğini ifade ettiğini duyurdu. Kalın, Twitter hesabından 

yaptığı açıklamada, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bütün dar-

be girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır" dedi. ABD yakın zamanda Vene-

zuela’nın  petrol ihracatına yönelik sert bir ambargo koyabilir. Bu durumda petrol 

fiyatları sınırlı da olsa yukarı hareket edebilir. Güne başlarken en yakın vadedeki 

Brent petrol kontratı 60,8 dolar/varil seviyesinde işlem görmekte. 

İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forumu'ndaki basın 

toplantısında Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa iktidar partisinin 

istihdamı ve ekonomik büyümeyi artırma odağını genişletme önerisine rağmen, 

hükümetin Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale etmeyeceğini taahhüt 

etti. Güney Afrika Merkez Bankası fiyat istikrarına odaklanıyor, ancak Afrika Ulu-

sal Kongresi 2019 seçim manifestosunda para politikasının "istihdam yaratma ve 

ekonomik büyüme gibi diğer hedefleri de dikkate alması" gerektiği ifade edilmişti. 

ABD'de hükümetin geçici olarak kapalı olmasına ilişkin belirsizlik, yavaşlayan kü-

resel ekonomik büyüme ve ABD-Çin arasındaki henüz çözüme kavuşturulmamış 

ticaret gerilimi küresel piyasalarda getirileri sınırladı. Asya borsaları, yatırımcıla-

rın riskli varlıklara temkinli yaklaşmalarıyla zayıf seyir izliyor. Wall Street'teki üç ana 

endeks ise olumlu bilançoların etkisiyle dün artıda kapandı. Dolar, dün başlıca para 

birimleri karşısında değer kaybetti. Yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 

günün ilerleyen saatlerinde açıklayacağı para politikası kararını beklerken bütün 

dikkatler euroya çevrildi. ECB'nin bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit tutma-

sı bekleniyor. Ancak üyeler bölge ekonomilerindeki yavaşlamaya yönelik endişeler-

le yeni bir uzun vadeli repo programına (LTRO) yönelik sinyal verebilir. 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.08            6.623%

22 Nisan 2020 5.125% 97.66            7.118%

18 Mayıs 2021 4.875% 93.63            7.940%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 100,141          0.47% 10.25% -13.17%

BİST-30 126,442          0.37% 11.21% -11.03%

XUSIN 115,978          0.66% 10.84% -10.38%

XBANK 133,416          -0.31% 14.09% -22.15%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.2823 -1.00% 0.85% 39.41%

Euro/TL 6.0162 -0.81% 0.37% 32.29%

Sepet Kur* 5.6493 -0.92% 0.73% 35.49%

Euro/Dolar 1.1380 0.19% -0.03% -5.14%

Dolar/JPY 109.59 0.21% -0.83% -2.73%

DXY 96.1230 -0.03% -0.96% 4.31%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1282.01 -0.20% 1.19% -1.57%

Reuters/Jefferies CRB* 185.75 -0.18% 4.02% -5.85%

Brent (Dolar/varil) 61.14 -0.41% 11.79% -8.94%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.98 1.24% 2.19% 2.17%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.20% 18.10%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.79% 15.95%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.05% 6.98%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.74% 2.74%

Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF
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Haftaya 5,35'li seviyelerde başlayan ve yatay bir seyir izleyen dolar/TL dün, yurtdışında gelişmekte olan ülke para birimine yönelik artan alım-

lar, yurtiçinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mali disiplin söylemine yaptığı vurgu ve Merkez Bankası'nın PPK özetlerinde sıkı 

duruş söylemini yenilemesinin verdiği destekle yönünü aşağı çevirdi ve 5,30'un altına indi. Türk lirası, Rus rublesi ve Güney Afrika randının oy-

naklık göstergeleri, gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahının ivme kazanmasıyla geri çekilmeye devam etti. Dün TL'nin 3 aylık oynaklığı 

Ağustos'ta 45'in üzerine çıktıktan sonra 17,28'e yani yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu sabah dolar/TL 5,27-5,28 bandında işlem 

görüyor. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Davos'ta Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide, büyümede 2019 için belirlenen %2,3 hedefinin hlll ula-

şılabilir olduğunu, tepe noktasının görüldüğü enflasyonda hedefleri TCMB ile bağımsız ancak yakın işbirliği ile gerçekleştirmek için çalıştıklarını 

söyledi. Albayrak mali disiplinden geçmişte de olduğu gibi seçim dönemlerinde bile taviz verilmeyeceğine dikkat çekerek, "Sözüme güvenin, 

mali disiplinden taviz yok" dedi. 

Merkezin Güncesi isimli TCMB blogunda yer alan bir analizde, Eylül ayından itibaren TL mevduatta kayda değer bir vade uzaması gözlendiği 

belirtilerek, bunda mevduat getiri eğrisindeki hareketlerin yanı sıra stopaj düzenlemesinin de etkili olduğu belirtildi. Analizde, yapılan stopaj 

oranları düzenlemesinin mevduatın vadesinin uzatılması ve dolarizasyonun azaltılmasına destek verdiğinin görüldüğü ifade edildi. Hatırlanacağı 

üzere TL hesaplarından alınan stopaj 31 Ağustos 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile düşürülüp bir yıldan uzun vadede 

sıfıra indirilirken, döviz hesaplarından alınan bir yıldan kısa vadelerde yükseltilmişti. Karar üç aylığına alınmıştı. Analizde, 30 Kasım 2018 itibarıyla 

bir yıldan uzun vadeli TL mevduatların payının, 31 Ağustos tarihine göre %93 oranında, 6 aydan 1 yıla kadar vadeli mevduatların payının da %99 

oranında arttığı belirtildi. Buna göre, aynı dönemde 1-3 ay vadeli mevduatların payı %58 seviyesinde gerçekleşirken, 3-6 ay vadeli mevduatların 

payı %132 oranında artarak %7,4 seviyesine ulaştı. 6 aydan uzun vadeli TL mevduatların toplam payı da %2,5'ten %5 seviyesine yükseldi. 

Vakıfbank ipotek teminatlı menkul kıymet programı kapsamında 8 yıl vadeli, 396 milyon TL tutarında yeni bir ihraç gerçekleştirdi. Bankadan 

yapılan yazılı açıklamaya göre, tahsisli satış formatında yapılan ihraç işleminin yatırımcısı uluslararası bir yatırım bankası olurken, hazine işlemleri 

altında gerçekleştirilen swap işlemleri dahil elde edilen yurtdışı kaynak tutarının büyüklüğü ise 550 milyon TL seviyesinde oldu. 

Akbank, ihracatçılar için “İhracatçının Gücü Paketi” hazırladığını açıkladı. “İhracatçının Gücü Paketi” ile ihracatçılara avantajlı faiz/komisyon 

oranları ile nakdi ve gayri nakdi kredileri içeren geniş kredi çeşitliliği sunulacak. Dış ticaret müşterilerine özel tarife paketlerinden alan ve dış tica-

ret işlemlerini Akbank üzerinden gerçekleştirmeye başlayan ihracatçılara, yeni pazar araştırmalarına destek olmak üzere yurt dışı seyahatlerinde 

kullanmaları için 1.000 müşteriye Mil Puan da hediye edilecek. Ayrıca Türkiye genelinde düzenlenecek “Akbank İhracatçı Buluşmaları” ile ihracat-

çılar alternatif finansman teknikleri, dış ticaret mevzuatına ilişkin güncel değişiklikler ve güncel piyasa bilgisi hakkında pratik bilgilere erişebilecek-

ler. 

Şişecam ve Aselsan ortak projeler geliştirmek üzere birlikte çalışacak. Aselsan ile Şişecam Topluluğu, Aselsan'ın savunma sanayine yönelik pro-

jelerinde kullanılacak standartlarda malzemelerin temininin yanı sıra ürün kompozisyonları ve optimizasyonu konularında çözümler geliştirmek 

üzere iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında Şişecam Topluluğu ve Aselsan, faaliyet alanlarındaki köklü geçmişlerinden ge-

len imkan, yetenek ve deneyimlerini birleştirerek yerli ve milli çözümler üretmek hedefiyle birlikte çalışacaklar. En az iki yıl geçerli olacak ve ön 

çalışma ve prototiplerin üretilmesi olmak üzere iki fazda gerçekleştirilecek iş birliği kapsamında, milli tankı için periskop camları başta olmak üzere 

Aselsan'ın geliştireceği çeşitli teçhizatlarda kullanılmak üzere çok çeşitli cam ve cam seramik malzemeler geliştirilmesi hedefleniyor. Söz konusu 

malzemelerin, kullanılacağı teçhizatın ihtiyacına göre termik şoka dayanıklı, mukavemeti yüksek ve konvansiyonel camlardan farklı optik perfor-

manslara sahip olması planlanıyor. Aselsan tarafından kullanılacak bu ürünlerin kompozisyonlarının Şişecam tarafından geliştirilmesi, hammadde-

den başlayarak tüm aşamalarda yerli ve milli olarak üretilmesi hedefleniyor.  
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KPMG Türkiye inşaat sektörüne ilişkin raporunu yayınladı. Raporda sektörün son dört yıldır büyüme oranının azaldığı, 2018 yılında ise daralma 

sürecine girildiği vurgulanıyor. Rapora göre son bir yılda sektöre verilen teşvikler ve yapılan kampanyaların kalıcı bir toparlanma sürecini başlat-

maya yetmediği, 2019 yılının sektörde dikkatli adımların atılacağı bir yıl olacağı belirtildi. Yapılan değerlendirmede konut sektöründe satışların 

yükselmesi için faizlerin kalıcı olarak gerilemesi ve tekrar tek haneli seviyelere çekilmesinin önemine işaret ediliyor.   

Türkiye'de geçen yıl köprü ve otoyollardan elde edilen gelir, bir önceki yıla göre %23,3 artarak 1 milyar 798 milyon 738 bin 189 lira oldu. Kara-

yolları Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yılın Aralık ayında köprü ve otoyolları 34 milyon 960 bin 271 araç kullandı ve 

bu araçlardan 150 milyon 876 bin 635 lira gelir sağlandı. İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini geçen yıl kullanan 

118 milyon 202 bin 658 araç için 464 milyon 286 bin 899 lira ücret alındı. Aynı dönemde otoyollardan yararlanan 345 milyon 238 bin 894 taşıttan 

da 1 milyar 334 milyon 451 bin 290 lira gelir elde edildi.  

Lojistik sektöründe 2019'un ilk yabancı yatırımı İsviçre'den geldi. Merkezi Basel'de bulunan Frachtbox, yurtdışındaki ilk ofisini Türkiye'de açtı. 

Yük sahibi ve nakliyeciyi çevrimiçi platformda buluşturan Frachtbox.com, üyelerine ‘tek tık'la en ideal partneri bulmayı vaat ediyor. Şirket, komşu 

ülkelerin yanı sıra iki büyük Avrupa ülkesini de ilk etapta Türkiye'den yönetecek. Mayıs 2018'de üç ortakla İsviçre'de kurulan Frachtbox Global, 

kısa sürede hizmet ağını, başta tüm Avrupa olmak üzere Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetleri'ne kadar geniş bir coğrafyaya yaydı. Şirketin bugün 1,5 

milyar kullanıcıya ulaşma kapasitesi bulunuyor. Merkezi İsviçre'den sonra ilk ofisini Türkiye'de açan Frachtbox'un Almanya ve İspanya ofisleri de 

kuruluş aşamasında. Frachtbox Global Türkiye ofisinin başına geçen Tülin Doğan, "Frachtbox, ilk yıl için müşteri hedefini 100 olarak belirlemişti. 

Ancak hedefini 6 ayda aştı ve 280 firmaya ulaştı. Türkiye ofisinin açılmasıyla şirketin büyümesi hızlanacak. Çünkü Türkiye, Asya ve Avrupa arasında 

bir köprü konumunda ve güçlü bir lojistik potansiyele sahip" dedi. Doğan, 2019 yılı içerisinde İzmir ve Mersin'de de ofis açmayı planladıklarını söy-

ledi. 

Eskişehir’in Alpu ilçesi sınırları içinde kurulması planlanan kömüre dayalı elektrik üretim tesisi için alınan acele kamulaştırma kararları Danıştay 

tarafından durduruldu. Elektrik Üretim A.Ş.’nin (EÜAŞ) Eskişehir’de kurmayı planladığı 1.100 MW’lık kömür yakıtlı Alpu Termik Santrali ve kül dü-

zenli depolama tesisi projesi için verilen ‘acele kamulaştırma’ kararının yürütmesi Eskişehir Tepebaşı Belediye’sinin açtığı dava üzerine Danıştay 

6’ncı Dairesi tarafından durduruldu. EÜAŞ’a ait ruhsat sahası içinde termik santral yapmak için kömür rezerv alanının özelleştirilmesi için açılan 

ihale daha önce 5 kez ertelenmiş ve son teklif verme süresi 7 Şubat 2019 olarak belirlenmişti. 

İran, Basra Körfezi’nde yüksek kalitede petrol buldu. İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, bir basın toplantısı düzenleyerek, Basra Körfe-

zi'ndeki Minu Adası'nda yapılan sondaj çalışmalarında ilk kez yüksek kalitede petrol bulunduğunu duyurdu. Basra Körfezi'nde yer alan Huzistan 

eyaletine bağlı Minu Adası'nda dün bir kuyuda yapılan sondaj çalışmaları sırasında 3770 metre derinlikte ulaşılan petrolün API gravite değeri 40 

olarak ölçüldü. 

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'nin Sulama Modernizasyon Projesi için 252 milyon dolarlık krediyi ve 2 milyon dolarlık Küresel 

Çevre Fonu hibesini onayladı. Dünya Bankasından yapılan yazılı açıklamaya göre, projeyle, sulama altyapısının rehabilitasyonu ve modernizas-

yonu yoluyla sulama hizmetlerinin iyileştirilmesi, çiftçilerin suya erişiminin artırılması ve ülkedeki sulama birliklerinin kapasitelerinin güçlendiril-

mesi amaçlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen ve uygulayıcı kuruluşu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olan proje kap-

samında Atabey, Ereğli-İvriz, Alaşehir ve Uzunlu'daki bölgelerde sulama sistemlerinin modernizasyonuna 249 milyon dolar, proje yönetimine 3 

milyon dolar finansman sağlanacak. Küresel Çevre Fonu hibesi ise yenilikçilik ve kurumsal destek çalışmalarında kullanılacak. Sulama Modernizas-

yon Projesi, ilk 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere 10,5 yıllık geri ödeme süresine sahip Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Yatırım Projesi Finans-

manı aracı ile finanse edildi. 

Alpet satın alma ile büyümek istiyor. Alpet CEO'su Ali Murat Yeşilyurt, bu yıl bayi sayısını 450'ye yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek "Hatta 

birleşme ya da satın alma imkânlarına bakıyoruz. Makul bir şirketle birleşip daha üst sıralara tırmanmaya çalışacağız" dedi. 
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Anadolu Birlik Holding borç yapılandırması için bankalarla görüşüyor. BloombergHT haberine göre Torku markasının da sahibi olan Anadolu 

Birlik Holding, enerji yatırımları için kullandığı kredilerin yapılandırması için bankalarla görüştüğü öğrenildi. Toplam 2 milyar dolarlık borç olduğu 

belirtilen haberde görüşmelerin iki ay içerisinde sonuçlanmasının beklendiği belirtildi. Konya Şeker, Özelleştirme İdaresi’nden 2013 yılında 985 

milyon dolara Kangal Termik Santrali’ni, 2015 yılında ise 685 milyon dolara da Soma Termik Santrali’ni satın almıştı. 

Savunma sanayii cirosunun 2018'de 7 milyar dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) tahminlerine göre 

2017'de 6 milyar 693 milyon dolar olan sektör cirosu 7 milyar dolar civarında gerçekleşecek. Sektör ihracatı ise 2 milyar 35 milyon dolar olarak 

gerçekleşti. SSB, 2018 itibariyle yürütülen projelerin toplam tutarını da açıkladı. Buna göre bir önceki yıl sonunda 553 olan proje sayısı 610'a çıktı. 

Yürürlükteki projelerin toplam sözleşme büyüklüğü de 60 milyar dolar olarak belirlendi. Böylece proje portföyünün toplam sözleşme bedelinin 

2018'de 18 milyar 575 milyon dolar dolayında arttığı belirlendi. 2017 sonunda yürütülen 553 projenin sözleşme bedeli 41 milyar 425 milyon dolar 

seviyesindeydi. 

Alarko Holding'in bağlı ortaklığı Alsim Alarko'nun %50 hisseye sahip olduğu grup, Romanya'daki demiryolu hattı ihalesini kazandı. Alarko Hol-

ding'den dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, grup tarafından, Romanya Demiryolları İdaresi tarafından açılmış olan Brasov-Simeria Demiryolu 

Hattı, Apata-Cata Kesimi Yapım İşi ihalesine verilen KDV hariç 619,6 milyon euroluk teklifin "kazanan teklif" olarak açıklandığı duyuruldu. Açıkla-

mada, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip sözleşme müzakerelerine davet beklendiği belirtildi. 
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MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

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. 


