
Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanması ve olası bir er-

ken seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından gerileyen kur ve faizdeki 

iyimserlik piyasaların ekonomi yönetimi ve politikalarının nasıl şekilleneceğine 

odaklanmasıyla kısa sürdü. Kasım 2015 seçimlerinde de tecrübe edildiği üzere, 

piyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi olumluydu ancak ralli kısa sürdü. Açılışta 

3.400 puanlık kuvvetli yükselişle 99 bin seviyesinin üzerine çıkan hisse senetleri 

piyasası da gün içinde kazançlarını geri vererek satıcılı seyre döndü ve günü %2'lik 

kayıpla tamamladı. Bankacılık endeksinde değer kaybı %4,3 olurken, sanayi endeksi 

%1,2 düşüş kaydetti. Cuma günü 4,66 civarından kapanan dolar/TL seçim sonuçları-

nın ardından dün sabah 4,5375'e kadar gerilemiş ve TL %3'e yakın kazançla geliş-

mekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında değer kazanan tek para 

birimi olmuştu. Seçimden çıkan sonuçla birlikte 1 aydan 12 aya değişen vadelerdeki 

opsiyonların imâ ettiği oynaklık seviyesinde sert düşüşler gerçekleşti ve bu değer-

lerde Mayıs ayı ortası seviyelere inildi. Ancak günün ikinci yarısında gelişmekte olan 

ülke para birimlerindeki değer kaybına eşlik eden kur yönünü yukarı çevirerek 

4,7235'e kadar yükseldi ve seçim öncesi seviyelere döndü. TL'nin dolar karşısındaki 

değer kaybı da %0,6'ya ulaştı. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün %

15,87'den açıldıktan sonra %16,92'ye kadar yükseldi. Faiz spot kapanışta ortalama 

%16,21, valörde son işlemde %16,92 seviyesindeydi. Dolar/TL bu sabah 4,66 sevi-

yesinde bulunuyor. Artık tüm dikkatler önümüzdeki on ile on beş gün içerisinde 

açıklanması beklenen yeni kabinedeki isimlerin üzerinde olacak. 

ABD Başkanı Trump'ın dış ticaret tarifelerini yükseltmesinin ardından teslim bay-

rağı açan ilk Amerikan şirketi Harley-Davidson oldu. Avrupa Birliği, ABD’nin çelik 

ve alüminyumda vergileri artırma kararına misilleme olarak, ABD’den ithal edilen 

yüzlerce Amerikan menşeli ürüne ilave %25 puanlık vergi uygulama kararı almıştı. 

AB’nin söz konusu misilleme kararını 22 Haziran’da devreye sokması ile ABD’li mo-

tosiklet şirketi Harley-Davidson’nın hisselerinde sert bir düşüş gerçekleşti. Bunun 

üzerine şirketten yapılan açıklamada, gümrük vergisinin %6’dan %31’e çıkmasının 

ardından motosiklet başına maliyetin 2 bin 200 dolar arttığı, bu maliyetin ise tüketi-

ciye yansıtılmayacağı belirtildi. AB'ye ihraç edilecek Harley-Davidson marka moto-

sikletlerin üretiminin şirketin ABD dışındaki uluslararası tesislerine taşınacağının 

belirtildiği açıklamada, söz konusu tesislerde gerekli yatırımların yapılarak üretimin 

artırılmasının 9 ila 18 ay sürebileceği kaydedildi.  

26–Haz ABD, Conference Board Tüketici güveni 
27-Haz Türk-iş: Gıda Enflasyonu, Haziran 
 ABD, Dayanıklı mal siparişleri, Mayıs 

 İngiltere MB Başkanı Carney konuşması 
28-Haz TÜİK: Ekonomik Güven Endeksi, Haziran 
 BDDK: Haftalık istatistikler 
 TCMB: Haftalık para ve banka istatistikleri 

 ABD, GSYH büyümesi, 1Ç18 
 Avrupa Liderler Zirvesi 
 
 
 

  

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Bist-100 94,008             -1.92% -8.91% -18.49%

Bist-30 115,182          -1.99% -9.75% -18.95%

XUSIN 118,559          -1.20% -4.83% -8.39%

XBANK 127,353          -4.31% -13.91% -25.69%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.6780 0.04% -0.63% 23.46%

Euro/TL 5.4792 0.51% -0.58% 20.48%

Sepet Kur* 5.0761 0.32% -0.60% 21.86%

Euro/Dolar 1.1702 0.40% 0.04% -2.45%

Dolar/JPY 109.76 -0.18% 0.53% -2.58%

DXY 94.2760 -0.08% 0.09% 2.25%

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

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.50           7.354%

22 Nisan 2020 5.125% 95.35           7.888%

18 Mayıs 2021 4.875% 89.60           9.021%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1265.00 -0.28% -2.52% -2.88%

Reuters/Jefferies CRB* 200.13 -1.09% -3.78% 1.61%

Brent (Dolar/varil) 74.73 -1.09% -0.76% 11.75%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.92 0.17% 0.35% -0.85%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.24% 19.18%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.92% 16.29%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.27% 7.56%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.89% 2.90%
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Öte yandan, ABD Hazinesi'nin hazırladığı ve %25 ve üzeri oranda Çin'in sahipliğindeki kurum ve kuruluşların "endüstri için stratejik önemde tekno-

loji" (industrially significant technology) üreten ABD'li şirketleri satın almasını engelleyen taslak yasa teklifi özellikle teknoloji-yoğun üretim yapan 

küresel şirketlerde ciddi bir satış baskısı yaratmakta. 

İran 1300’den fazla ürünün ithal edilmesini yasakladı. ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve bu ülkeye yaptırımlara yeniden 

başlayacağını açıklaması sonrasında İran’da döviz kurlarında yüksek oranlı artışlar yaşanıyor. Yerel haberlere göre İran Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Mohammad Shariatmadari 1.339 adet ürünün ülkeye ithalinin yasaklandığını duyurdu. İthali yasaklanan ürünler arasında beyaz eşya, tekstil ürün-

leri, ayakkabı, deri ürünleri, mobilya ve sağlık ürünlerinin yer aldığı belirtiliyor. İran Meclis Başkan Yardımcısı Mesud Pizişkiyan ise ekonomik kriz 

nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesi ve eyalet sistemine dayalı bir yönetime geçilmesi gerektiği çağrısında bulundu. 

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'deki 7 limana toplam 48 kruvaziyer gemi geldi. Kruvaziyer gemilerin 37’si Kuşadası'na geldi. Bu gemi-

lerden gelen yolcu sayısı 5 bin 765, giden yolcu sayısı 7 bin 416, transit yolcu sayısı ise 29 bin 35 olarak kayıtlara geçti.  

TCMB’den yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, Haziran ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %

78,3 seviyesine yükselirken, geçen senenin aynı ayına göre 0,7 puan geriledi. Haziran ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları 

değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları ve dayanıklı tüketim mallarında artış, yatırım malları ile ara mallarda azalış göz-

lendi. 

TCMB Haziran ayına ilişkin reel kesim güven endeksini (RKGE) açıkladı. RKGE, Haziran’da bir önceki aya göre 5,3 puan azalarak 104,6 seviyesinde 

gerçekleşti. RKGE’de geçen senenin aynı ayına göre ise 7,8 puanlık bir düşüş gözlendi. Haziran ayında endeksi oluşturan anket sorularına ait yayıl-

ma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoku miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış gösterirken, diğer tüm yayılma endeksle-

rinde düşüş gözlendi. 

Polyester ipliğin hammaddesi olan POY'un ithalatına yönelik geçtiğimiz yıl başlatılan `Önlemin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturma' sonuçlan-

dı. Buna göre, 2017’de geçici önlemlerle getirilen vergilendirme kalıcı hale getirilirken, vergilendirme oranı ortalama %8 oldu. Bu sonuçla birlikte 

sektördeki pek çok polyesterden tekstürize iplik (PTİ) üreticisi firma, yüksek oranda ek vergi ödemekten kurtuldu. 

Antalya Toptancı Hali'nde domatesin fiyatı 2017’nin aynı dönemine kıyasla %400 arttı. Bu yüksek artışa domates güvesi olarak bilinen "tuta 

absoluta" hastalığının sebep olduğu ifade edildi. 

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı, geçtiğimiz yıl verdiği destek istatistiklerini yayınladı. Buna göre Ege Üniversitesi 382 proje 

başvurusu ile Türkiye'nin en fazla proje başvurusu yapan üniversitesi olurken, kabul edilen 81 projesiyle aynı zamanda Türkiye'de en fazla projesi 

kabul edilen üniversite oldu. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın son başvurularını 23 Ekim'e kadar alacağı YEKA off-shore rüzgar enerjisi santralinin değişen teknoloji 

maliyetlerine bağlı olarak 2 ila 3 milyar dolar arasında bir yatırım hacmi oluşturması bekleniyor. "Off-shore Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 

(YEKA) Rüzgar Enerjisi Santrali" şartnamesine göre, santral ihalesi için son başvuruların 23 Ekim 2018 günü saat 12.00'ye kadar alınacak. Başvuru-

ların incelenmesinin ardından kesin tarihi açıklanacak ihalede, yatırımcılar kilovatsaat başına tavan fiyat olarak belirlenen 8 dolar/cent üzerinden 

açık eksiltme usulüyle yarışacak. Kazanan yatırımcının maksimum bin 200 megavat kapasiteyle kuracağı off-shore santral için Saros (Edirne - Enez, 

Keşan), Gelibolu-Şarköy (Çanakkale-Tekirdağ) ve Kıyıköy'ün (Kırklareli - Vize) Türk kara suları içerisindeki alanları aday bölgeler arasında yer alıyor. 
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Rusya, doğalgaz rezervinde ilk sırada. "BP 2018 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"na göre dünya üzerinde toplam 193,5 trilyon metre-

küp kanıtlanmış doğalgaz rezervi bulunuyor. Söz konusu rezervin piyasaya 52 yıldan fazla yeteceği öngörülüyor. Rapora göre dünya genelinde 

geçen yıl kanıtlanmış en fazla doğalgaz rezervine sahip ülke, 35 trilyon metreküple Rusya oldu. Onu, 33,2 trilyon metreküp doğalgaz rezerviyle 

İran ve 24,9 trilyon metreküple Katar izledi. Küresel enerji piyasalarında geçen yıl en fazla doğalgaz üreten ülke 734,5 milyar metreküple ABD 

oldu. Böylece geçen yıl dünya genelinde piyasaya sunulan doğalgazın %20'si ABD'de üretildi. 

Güneş Enerjisi Santralleri için Sanayi Sicil Belgesi duyurusu yayınlandı. Duyuruya göre, elektrik üretim santralleri 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanu-

nunun birinci maddesine göre sanayi işletmesi olarak tanımlanıyor ve bu kapsamda, sanayi siciline kayıt aşamasında sorun yaşanmaması ve uygu-

lamada birliğin sağlanması bakımından mesken ve işyeri çatılarındaki GES uygulamaları hariç olmak üzere, elektrik üretiminin ve satışının yapıldığı 

GES’ler sanayi sicil belgesi almak zorundalar. 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi işletmeleri üretim faaliyetlerine başladıkları tarihten 

itibaren iki ay içinde Sanayi Sicil Belgesi müracaatında bulunmakla mükellefler.  

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir adet sondaj kuyusu açarak doğalgaz arayacak. TPAO Trakya Bölge 

Müdürlüğü tarafından Tekirdağ İli sınırları içerisinde kalan AR/TPO/K/F19-c1, c2, c4 nolu ruhsat alanında Çorlu İlçesi, Ağırmeşe-Esetçe Mahallesi 

mevkiinde doğalgaz aranacak.  

Sandal Yenilenebilir Enerji, Malatya’da 50 megavatlık Sandal Rüzgar Enerjisi Santrali kuracak. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından 

toplam 2 bin 130 megavatlık rüzgar enerji santrali kapasite tahsis yarışmalarında 350 megavatlık kapasiteli ikinci etap turunda lisanslandırılan 

projelerden biri olan Sandal RES çalışmalarına başlandı. Proje Malatya İli, Kuluncak ve Darende İlçelerinde kurulup işletilecek. Yaklaşık 208 milyon 

lira yatırımla kurulacak santral 2,5 megavat gücünde toplam 20 adet rüzgar türbininden oluşacak ve yılda ortalama 175.200.000 kilovatsaat elekt-

rik üretecek. Toplam 42 ay içerisinde kurulması planlanan santralin üretim lisansı süresi 49 yıl olacak. 
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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.  

 


