
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam te-

lefonla görüştüğü ve görüşmede iki liderin ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini 

ve ikili ticaret hacmini ele aldığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı'ndan dün akşam ya-

pılan basın açıklamasına göre Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşen telefon gö-

rüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. 

Açıklamada, "İki lider, Suriye'deki çekilme ve geçiş sürecinin suistimaline neden 

olabilecek bir otorite boşluğu meydana gelmemesi için iki ülkenin askeri, diploma-

tik ve diğer yetkilileri arasında eşgüdümün sağlanması hususunda mutabık kalmış-

lardır" ifadelerine yer verildi. Görüşmede "iki ülke arasında henüz arzulanan düzey-

de olmayan ticaret hacminin artırılması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı-

ğı" da duyuruldu. Geçtiğimiz hafta içerisinde ABD yönetimi Suriye'deki askeri birlik-

lerini çekme kararı aldığını açıklamış, bu karar Ankara'da memnuniyetle ancak ihti-

yatla karşılanırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu gelişmenin ardından Türki-

ye'nin Fırat'ın doğusuna yapılacağını ilan ettiği operasyonun bir müddet daha bek-

leyeceğini duyurmuştu. Karar hem ABD'de hem de bölgede büyük yankı uyandır-

mış, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve DAEŞ ile mücadele özel temsilcisi Brett 

McGurk bu gelişmenin ardından istifa kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdo-

ğan, İstanbul'da Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde yaptığı 

konuşmada hem Türkiye'de hem de başka ülkelerdeki Suriyelilerin kendi ülkelerine 

dönerek iskan edilmeleri çalışmalarının süratle hayata geçirilmesi gerektiğini ifade 

ederek, "AB, BM ve bölge ülkeleri ile bu meseleyi konuşuyoruz" dedi. 

ABD'de siyasi istikrarsızlık endişeleri ve yatırımcıların riskten kaçınması eğilimi 

piyasaların seyrini belirlemeye devam ediyor. Kongre'de bütçe tasarısı üzerinde 

uzlaşı sağlanamamasının ardından ödeneksizlikten duran bazı devlet hizmetlerinin 

Ocak ayında Kongre yeniden açılıncaya kadar işlemeyebileceği belirtiliyor. Ancak 

yeni yılda Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar'ın çoğunluğa geçeceğini de hatırlatı-

rız. Cumartesi günü Amerikan basınında yer alan haberlere göre, geçen hafta 

FED'in faiz artışı kararı sonrasında gündeme gelen konuda ABD Başkanı Trump, FED 

Başkanı Jerome Powell'ın görevden almasının mümkün olup olmadığını yakın çev-

resiyle görüştü. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, twitter üzerinden, Başkan 

Trump’ın Powell ile ilgili yakın çevresine yaptığı açıklamaların doğru olmadığını pay-

laştı. Hazine Bakanı ayrıca ABD hisse piyasalarının sert şekilde gerilediği bir dönem-

de ABD'nin en büyük altı bankasının üst düzey yöneticileriyle telefonda görüştü. 

24-Ara Türk-İş, Ankara gıda enflasyonu, Aralık 
 Japonya, tatil 
 ABD, yarım gün tatil 

26-Ara TÜİK, Sektörel güven endeksleri, Aralık 
 TCMB, Reel kesim güven endeksi, Aralık 
 TCMB, Kapasite kullanım oranı, Aralık 
27-Ara ABD, Yeni konut satışları, Kasım 

 ABD, Conference Board tüketici güveni, Aralık 
28-Ara TÜİK, Ekonomik güven endeksi, Aralık 
 KTB, Sınır giriş istatistikleri, Kasım 
 ABD, Chicago PMI, Aralık 
 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.50            7.231%

22 Nisan 2020 5.125% 96.30            8.129%

18 Mayıs 2021 4.875% 91.25            9.020%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 91,861             0.01% -1.23% -20.35%

BİST-30 115,120          0.00% -1.30% -18.99%

XUSIN 106,368          -0.50% -2.82% -17.81%

XBANK 118,083          0.50% -1.45% -31.10%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3171 1.17% -0.58% 40.33%

Euro/TL 6.0444 0.33% -0.53% 32.91%

Sepet Kur* 5.6813 0.69% -0.67% 36.28%

Euro/Dolar 1.1367 -0.67% 0.32% -5.24%

Dolar/JPY 111.21 -0.06% -1.46% -1.30%

DXY 96.9560 -0.20% 0.04% 5.04%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1255.92 -0.30% 2.74% -3.57%

Reuters/Jefferies CRB* 178.80 -0.30% -3.98% -9.49%

Brent (Dolar/varil) 53.82 -0.98% -8.47% -19.52%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.82 -1.05% 0.33% 27.87%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.87% 20.63%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.74% 16.66%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.20% 7.33%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.79% 2.81%

Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF



Piyasalarda Bugün | 24 Aralık 2018 2 

Mnuchin bugün de ABD finans piyasalarının temsilcilerinden oluşan bir grupla telekonferans yapacak. Asya borsaları endişeli başladıkları haftada 

düşük işlem hacmi ile birlikte geriledi. Dolar endeksi geçen hafta 20 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesi olan 96,17'ye geriledikten sonra bugün 

96,78 civarında seyrediyor. Geçen haftaya 5,35 civarında başlayan dolar/TL ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasıyla 5,22'ye kadar gerilemiş 

ancak FED'in faiz artışlarını yavaşlatma hızının piyasalarda yeterli bulunmaması sonrası kur yeniden 5,30'un üzerini test etmişti. Yabancıların tatil 

takviminin başlamış olması nedeniyle düşük hacim Türkiye piyasaları için de geçerli olacak. Dolar/TL kurunda haftaya 5,30 civarında başlıyoruz. 

Tahvil bono piyasasında ise Aralık ayında ABD tahvil getirilerindeki düşüşün de desteğiyle geçen hafta genel olarak aşağı yönlü bir seyir görüldü. 

10 yıllık TL gösterge tahvilde bileşik faiz geçen haftaya %17'nin üzerinde başladıktan sonra Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz %16,62 

seviyesine geriledi. İki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi ise Cuma günü spot kapanışta %20,75 oldu. 

Borsa İstanbul (BIST) piyasalarında repo işlemlerinden sağlanan fonlar zorunlu karşılığa tabi TL ve yabancı para yükümlülüğü kapsamında ol-

mayacak. TC Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklar hakkında tebliğin ilgili maddesinde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin 22 Aralık tarihli sa-

yısında yayımlandı ve 28 Aralık'ta yürürlüğe girecek. 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) kreditör bankalar ile Doğuş Holding arasında, bazı holding şirketlerini kapsayan borç yeniden yapılandırma müza-

kerelerinin anlaşmayla sonuçlandığını bildirdi. TBB tarafından yapılan açıklamada yapılandırılan kredi miktarı veya yapılandırma şartları belir-

tilmedi, kreditör bankaların adı yer almadı. TBB açıklamasında, "Bu çalışma üretim değerlerinin ve bankaların aktif kalitesinin korunması açısından 

önemli bir örnek teşkil etmiştir" denildi. Yıl ortası itibariyle bankalara büyük bölümü döviz cinsi 25,2 milyar lira karşılığı kredi borcu bulunan Doğuş 

Holding, Ağustos ayında bankalarla refinansman anlaşması sağladığını açıklamıştı. 

Bankalara borçlarını geri ödeyemeyen Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin (OTAŞ) teminat olarak verdiği Türk Telekom'un %55 hissesi, bankalara 

ait olan özel amaçlı şirket tarafından devralındı. Lübnanlı Hariri ailesinin doğrudan ve Saudi Telecom Company'nin dolaylı ortak olduğu OTAŞ, 

Türk Telekom hisselerini teminat göstererek 2013 yılında aldığı 4,75 milyar dolar tutarındaki krediyi geri ödeyemedi. Kreditör bankalar bunun üze-

rine teminat hisseleri devralarak kuracakları bir özel amaçlı şirkete yerleştirmeye karar verdi. Bankaların danışmanı Lazard ve Raiffeisen tarafından 

haftasonunda yapılan açıklamada, Levent Yapılandırma Yönetimi adlı özel amaçlı şirketin hissedarı olan bankaların isimleri açıklanmadı. Akbank, 

Garanti Bankası ve İş Bankası'nın KAP'a yaptıkları açıklamalara göre üç bankanın özel amaçlı şirkette %69,3 hisseye sahip olduğu görülüyor. Banka-

ların Eylül sonu bilançolarına göre Akbank'ın OTAŞ'tan 1,8 milyar dolar, Garanti Bankası'nın 1,1 milyar dolar, İş Bankası'nın da 3,9 milyar lira karşı-

lığı döviz alacağı bulunuyordu. Diğer taraftan Türk Telekom'da OTAŞ'ı temsil eden dört yönetim kurulu üyesi görevi bıraktı, yerlerine ise bankaları 

temsil eden üç kişi atandı. 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasına ilişkin tarife ve talimatları içeren tebliğ yayımlandı. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre, alacak sigortasından; başvuru tarihinden itibaren en az iki 

yıl önce kurulmuş olan ve Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayan KOBİ'ler yararlanabile-

cek. Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyük-

lüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınacak. Risk değerlendirmesi sonucunda skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kap-

samında kredi limiti sağlanmayacak. Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde 

edilen cirosuna göre değişen miktarlarda; 100.000 TL, 200.000 TL ve 300.000 TL kredi limiti sağlanacak. Alacak sigortası kapsamında kredi limiti 

sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları, ilgili alıcının skoruna göre, %70 ile %90 arasında belirlenecek. Sigorta dönemi içinde meydana 

gelen zararlar; zararın 2.500 TL’nin altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2.500 TL’yi aşması durumunda ise teminat oranları kapsamın-

da Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından ödenecek. 

Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında 58,2 seviyesinde gerçekleşti. Endeks bir önceki aya göre 1,4, geçen yılın Aralık ayına göre ise 6,9 yüzde 

puan geriledi. Endeksin alt sorularına bakıldığında Kasım ayına göre en fazla düşüşün “otomotiv satın alma ihtimali”, “tüketim amaçlı borç kullan-

ma ihtimali” ve “işsiz sayısı beklentisi” sorularında yaşandığı görülüyor. Ücretlerin değişimine ilişkin beklenti ve tasarruf etme ihtimali ise geçen 

aya göre artış kaydedilen alt sorular. 
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Garanti Bankası (GARAN) - Borçlanma programı çerçevesinde yurt dışı piyasalardan toplam 1,3 milyar doları aşan finansman sağladı. İki ayrı fi-

nansman sözleşmesi çerçevesinde dört farklı dilimde sağlanan fonlama 367 gün, 2 yıl 1 gün ve 7 yıl vadelerden oluştu. 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (KLNMA) - Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile 50 milyon euro tutarında KOBİ kredisi teminine ilişkin 

anlaşma imzaladı. 

TÜİK, Ekim ayı inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Ekim ayında 

inşaat maliyetleri bir önceki aya göre %0,2 oranında azalış kaydetti. Söz 

konusu azalışta Ekim ayında TL’nin yarım dolar, yarım eurodan oluşan 

sepet karşısında %14’ün üzerinde değer kazanması sonucu malzeme 

maliyetlerinin %0,4 oranında gerilemesi etkili oldu. İnşaat maliyet en-

deksi geçen yılın aynı ayına göre ise %37,5 oranında yükseliş kaydetti. 

Eylül ayında yıllık yükseliş %39,7 seviyesindeydi. Ekim ayı itibariyle Tür-

kiye geneli Yeni Konut Fiyat Endeksi’nin yıllık artışının %8,9 seviyesinde 

olduğu dikkate alındığında, maliyetler ile konut fiyatları arasındaki ma-

kasın halen yüksek seviyede olduğu dikkat çekiyor. 

14 Aralık haftası kredi ve mevduat faizi verileri açıklandı. TCMB verile-

rine göre özellikle ticari ve ihtiyaç kredilerinin faizlerinde gerileme de-

vam ediyor. Konut kredi faizlerindeki gevşeme ise daha sınırlı. 14 Aralık 

haftasında ortalama faiz ihtiyaç kredilerinde %34,2, ticari kredilerde %

28,8, konut kredilerinde ise %27,8 seviyesinde. 

Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, “Dijital gayrimenkul borsası sa-

yesinde inanılmaz boyutlarda yabancı yatırımcı çekebiliriz. GABO-

RAS’a çok önem veriyorum” dedi. MÜSİAD'ın açıklamasına göre, der-

nek tarafından Türkiye'deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama 

gibi işlemlerinin 7 gün 24 saat elektronik ortamdan yapılabilmesi, konut ve iş yeri gibi projelerle ilgili gerçek ve şeffaf bilgilere ulaşımın kolaylaş-

ması gibi amaçlarla kurulan Gayrimenkul Kıymetler Borsası A.Ş.'nin (GABORAS) tanıtım faaliyetleri devam ediyor. 

Satışlarında %50'den fazla düşüş yaşayan treylerciler, bu yıl pazar adedi olarak Avrupa'da 2'ncilikten 6. sıraya geriledi. 2015 yılında 25 bin adet 

olan satışlar, bu yıl 12 bin adetlere düştü. Avrupa'da 2. sırada yer alan sektör, iç pazardaki büyük daralma nedeniyle 2018'de 6. sıraya geriledi. Pa-

zardaki yabancı yatırımcıların planlanan yatırımlarını beklemeye aldıklarını ve 2019'da daha büyük kayıp yaşamaktan endişe ettiklerini dile getiren 

Treyler Sanayiciler Derneği (TREDER) Başkanı Kaan Saltık, "6 önemli sektörde yapılan KDV indirimine, treylerin dâhil edilmesi gerektiğini düşünü-

yoruz. Dernek olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bir mektup göndererek bu talebimizi ilettik, beklemedeyiz" dedi. Hedeflerinin Türk 

treyler sektörünün en az 30 bin adedi yurtiçine, 30 bin adedi de yurtdışına olmak üzere 60 bin adetlere gelmesi olduğunu belirten Saltık, finans-

man konusunda da sıkıntı yaşadıklarını, bankaların kredi konusunda isteksiz davrandığını söyledi. Türkiye treyler parkı adedinin 300 bin üzerinde 

olduğunu ve bunun 50 bin adedinin yenilenmesi gerektiğini kaydeden Saltık, firmaların son yıllarda yatırım yapamadığı için filolar yaşlandığını ve 

son 3 yılda yaklaşık 40 bin adetlik park yenilenmesinin yapılmadığını sözlerine ekledi.  

AKO Grup, 30 milyon dolar yatırımla Ankara’da entegre lastik geri dönüşüm tesisini kuruyor. AKO Grup, bu yatırımıyla, Ankara Başkent Organi-

ze Sanayi Sitesi’nde, 80 bin metrekare açık, 21 bin metrekare kapalı alana sahip, Türkiye’nin en büyük entegre lastik geri dönüşüm tesisini açmış 

olacak. Tesisin, 2020 yılında üretimine başlaması planlanıyor. Türkiye’de bir yılda oluşan atık lastiğin dörtte birini nitelikli hammaddeye dönüştü-

recek olan tesisin, çevreye ve sıfır atık hedefine katkılarının yanı sıra, sanayinin farklı kollarında kullanılan hammadde üretimiyle, cari açık kontro-

lünde ülke ekonomisine yılda yaklaşık 16 milyon dolar katkı sağlaması hedefleniyor. 
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Hayvancılık sektörüne yönelik "acil önlemler paketi"nin yılbaşından itibaren devreye girmesi planlanıyor. Dünya Gazetesi’nden Ali Ekber Yıldı-

rım’ın haberine göre, hayvan ithalatı, kırmızı et piyasası, çiğ süt primi, süt ürünleri ihracatına destek, yem hammaddeleri ithalatında gümrük vergi-

lerinin sıfırlanması gibi bir dizi kararı kapsayan "acil önlemler paketi" 2019'un ilk günlerinde uygulamaya konulacak. Dünya Gazetesi’nin Hazine ve 

Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 19 Aralık'ta yapılan Gıda Komitesi toplantısından sonra "Tarımda 2019'un yol haritasını belirledik" açıklamasının 

ayrıntılarına ulaştığı ifade ediliyor. Önlemler arasında, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle çiğ süt prim desteğinin artırılması ve hayvan kesimlerinin hız-

landırılması da yer alıyor. 

ELDAY 21 bin ton e-atığı geri dönüştürdü. ELDAY Genel Müdürü Muharrem Yamaç,  “E-atıkların geri dönüşümünün doğaya büyük katkısı var. 

Atık halini almış elektrikli ve elektronik eşyaların (AEEE) uygun şekilde geri dönüştürülmemesi kurşun, civa, brom ve krom gibi zehirli materyallerin 

salımına neden olarak insan sağlığına ve doğaya zarar veriyor. İşin ekonomi boyutunu da unutmamak gerekiyor. AEEE'ler geri dönüştürüldüğünde 

plastik, metal gibi kısımları fiziksel yollarla ayrılarak ikincil ham madde olarak piyasaya sürülüyor. Bir örnekle anlatmak gerekirse 1 kilo demirin 

elde edilmesi için 200 kilo cevherin çıkarılmasına ihtiyaç duyulurken 2 kilo AEEE geri dönüşüm prosesinden elde edilen demir yeterli oluyor. Biz 

bugüne kadar 21 bin ton atığı dönüştürdük; bu da 1 milyon 50 bin ton demir cevheri çıkarılması yerine e-atıklardan 10 bin 500 ton demir elde edil-

mesi anlamına geliyor. Ayrıca elektronik atıklarda bulunan değerli maddeler geri kazanıldığında enerji tasarrufu sağlanıyor, emisyon salımı ve fosil 

yakıtların kullanımı da azalıyor" ifadelerini kullandı. 

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, geleneksel elektrik abonelerini, kendi elektriğini üreten, tüketen ve satan abonelere dönüştürmek istediklerini 

söyledi. Enerji verimliliği uygulamalarına ilişkin yapılan yeni düzenlemeyle tüketicilerin kendi elektriklerini üretebilmesini önünü a çtıklarını 

belirten Dönmez, “Çatı/cephe güneş enerjisi uygulamalarıyla tüketicilerin ürettikleri elektriğin bir kısmını satmalarına imkân sağladık. Bütün ama-

cımız geleneksel elektrik abonelerinin kimlik değiştirerek kendi enerjisini üreten-tüketen-satan abonelere dönüşmesini sağlamak. Tüketicilerin 

enerji üretimi ve verimlilik konularında daha aktif bir rol üstlenmeleri için gerekli her türlü kolaylığı sağlıyoruz” diye konuştu. Enerji Bakanı Dön-

mez ayrıca, 2023 yılına kadar enerji verimliliği alanında 10,9 milyar dolar yatırım gerçekleştirileceğini söyledi. Dönmez 2033 yılına gelindiğinde ve-

rimlilikten sağlanacak tasarruf miktarının, yatırım bedelinin 2,7 katı karşılığına, yani 30,2 milyar dolar seviyesine ulaşacağını vurguladı. Ayrıca, aynı 

röportajda Bakan Dönmez, Mersin’de kurulacak ve dört üniteden oluşacak Akkuyu Nükleer Santrali’nin toplam 4.800 MW kurulu güçle faaliyet 

göstereceğini anlattı. Bakan, Akkuyu santralinin Türkiye’nin yıllık elektrik enerji ihtiyacının %12,5’ini tek başına karşılayacağını ve bunun İstan-

bul’un bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer bir rakam olduğunu söyledi. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) doğal gaz piyasası 2019 yılı ödenecek lisans işlem ücretlerini belirledi. 2019 yılında uygulanacak olan 

ithalat faaliyeti lisans alma ücreti 211.600 TL ve yıllık lisans bedelini satışı yapılan kWh başına 0,0005 kuruş olarak belirlendi. Doğal gaz iletimi faa-

liyetleri için ödenmesi gereken lisans alma bedeli ise 1.586.200 TL oldu. Kararnameye göre lisans yenileme ücretleri, lisans alma bedellerinin %

50’si olacak. 2019 yılında uygulanacak katılma payı oranı ise %0,05 olarak açıklandı.  

AB ülkeleri kamyon ve otobüslerin karbon salımının 2030 yılına kadar 2019 yılına göre %30 azaltılması için anlaştı. AB dönem başkanı tarafın-

dan yapılan açıklamaya göre ara hedef olarak da 2025 yılına kadar yine 2019 yılına göre %15 emisyon azaltımı hedeflenecek. Hedeflerle ilgili geliş-

meler 2022 yılında gözden geçirilecek. 

EPDK elektrik piyasası 2019 yılı ödenecek lisans işlem ücretlerini belirledi. 2019 yılında lisans alma bedeli olarak maksimum 427.000 TL ve yıllık 

lisans bedeli üretimi yapılan her kilovat-saat (kWh) başına 0,003 kuruş olarak belirlendi. Elektrik dağıtımında ise maksimum lisans alma bedeli 1 

milyon 300 bin TL oldu. Kararnameye göre lisans yenileme ücretleri, lisans alma bedellerinin %50’si olacak. 

TEİAŞ 2019'da 10 milyar 673 milyon lira gelir elde edecek. EPDK, TEİAŞ’ın 2019 yılında geçerli olacak sistem kullanım ve sistem işletim gelir ta-

vanlarını belirledi. Buna göre TEİAŞ’ın; TÜFE=401,27 TL kabul edildiği 2019 yılı sistem kullanımı geliri tavanı 9 milyar 899 milyon TL ve sistem işle-

tim gelir tavanı da 774 milyon TL oldu.  

2019 yılı serbest tüketici sınırları belirlendi. Elektrikte serbest tüketici olma sınırı 2.000 kWh’ten 1.600 kWh’e indirilirken, doğal gazda serbest 

tüketici olma sınırı 75.000 metreküp olarak korundu.  
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EPDK, 2019 yılı LPG ve petrol piyasası katılma payı oranlarını belirledi. Buna göre, hem LPG hem de petrol piyasasında katılma payı oranı %0,1 

olarak sabit kaldı. 

Boru hatlarına yerli İnsansız Hava Araçları (İHA) koruması. BOTAŞ'ın boru hatları ve kritik tesisleri, Aselsan ve Havelsan ortaklığıyla geliştirilen 

ve yerli İHA’ları içeren yeni entegre güvenlik sistemiyle korunacak. BOTAŞ, işletmekte olduğu petrol ve doğal gaz boru hatları ile bu hatların gü-

zergâhı üzerinde yer alan tesislere yönelik muhtemel terör, sabotaj, hırsızlık ve izinsiz kazı gibi teşebbüslere karşı koymak ve bunları korumak için 

mevcut sistemlerin yanına yeni gelişen teknolojileri de ekledi. 



Piyasalarda Bugün | 24 Aralık 2018 
6 

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TCMB Faiz Koridoru

1 Haftalık Repo Faizi GLP Faizi AOFM

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

1 Yıllık 2 Yıllık 3 Yıllık 5 Yıllık 10 Yıllık

Hazine Tahvillerinde Getiri Eğrisi

Dün Önceki Gün 1 Hafta Önce 1 Ay Önce 2017 Sonu

Not: Ertesi gün valörlü - Kapanış - Bileşik Faiz 

90

110

130

150

170

190

210

230

Oca 18 Şub 18 Mar 18 Nis 18 May 18 Haz 18 Tem 18 Ağu 18 Eyl 18 Eki 18 Kas 18 Ara 18

GOÜ Para Birimleri / USD 
01/01/2018 = 100

TRY ZAR BRL RUB INR IND ARS

 50,000

 70,000

 90,000

 110,000

 130,000

 150,000

 170,000

 190,000

 210,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hisse Endeksleri

XU100 XU030 XBANK XUSIN

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

Oca 17 Nis 17 Tem 17 Eki 17 Oca 18 Nis 18 Tem 18 Eki 18

Türkiye'nin 5 Yıl Vadeli CDS Spreadi
baz puan

1.2%

1.6%

2.0%

2.4%

2.8%

3.2%

3.6%

75

80

85

90

95

100

105

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dolar Endeksi ve 10 Yıllık ABD Hazine Tahvil Faizi

DXY Endeksi (sol eksen) ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi (sağ eksen)

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

 180

2013 2014 2015 2016 2017 2018

MSCI Hisse Endeksleri
ABD doları cinsinden, 01/01/2013 = 100

MSCI - Dünya MSCI - GOÜ MSCI - Türkiye

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Küresel Gösterge Faizler

Libor - 3 Aylık Libor - 6 Aylık Euribor - 3 Aylık Euribor - 6 Aylık

Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TUİK 



TSKB 

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 

arastirma@tskb.com.tr 

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34 

2018 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. 


