
ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin teknoloji sektöründe soğuk savaşa 

dönüştüğü endişeleri piyasalar üzerinde baskı yaratıyor. Bunun yanında kü-

resel anlamda düşük büyüme senaryoları kuvvet kazanıyor ve bu endişe ile 

varlık fiyatlarında gerileme trendi devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri %

2,32 seviyesine kadar geriledi ve 2017 yılı son çeyreğinden bu yana görülen 

en düşük seviyeye indi. Perşembe günü 67 dolar/varile gerileyen Brent petrol 

ise bu sabah 68 dolar/varilde işlem görüyor. Asya borsaları ABD-Çin ticaret 

geriliminin yarattığı endişelerle dört ayın dip seviyelerinde. İngiltere ve ABD 

piyasaları bugün işleme kapalı, dolayısıyla hacimlerin de düşük kalması bekle-

niyor. Asya endeksleri karışık seyrediyor: Çin ve Japonya endeksleri hafif yük-

selirken, Hong Kong ve Güney Kore borsaları düşüşte. MSCI bu hafta Suudi 

Arabistan'ın Tadawul endeksini gelişen piyasalara dahil etmeye hazırlanıyor. 

Dolar/TL haftaya 6,0650, Euro/TL 6,80 seviyesinde işlem görüyor. Veri açısın-

dan hafta genelinde düşük yoğunluk söz konusu olacak. Haftanın son günün-

de ise TCMB Finansal İstikrar Raporu'nu açıklayacak. TÜİK ilk çeyreğe ilişkin 

milli gelir büyümesi, Nisan ayı dış ticaret verisini, Turizm Bakanlığı ise Nisan 

ayı sınır girişleri istatistiklerini yayınlayacak. TBMM Genel Kurulunda, 15 Tem-

muz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezaları-

nın tahsilinden vazgeçilmesi, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 

bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını öngören kanun teklifi ele alınacak. 

751 koltuklu Avrupa Parlamentosu'nun 370 temsilcisi için gerçekleştirilen 

seçimler, 28 ülkenin tamamında sona erdi. Seçim sonuçlarına ilişkin tahmin-

lere bakılacak olursa İtalya ve Fransa dışında AB karşıtı partiler çoğunluğu el-

de edemediler; Avrupa Birliği'nin güçlendirilmesi taraftarı partiler parlamen-

todaki üçte iki çoğunluklarını korurken, Yeşiller ile birlikte bazı aşırı sağ ve 

milliyetçi partiler kazanımlar elde etti. Fransa'da sağcı Marine Le Pen, Cum-

hurbaşkanı Emmanuel Macron'u geçmeyi başardı; İtalya'da ise Matteo Salvi-

ni'nin milliyetçi Lig Partisi çoğunluğu elde etti. İngiltere’nin AB ile bir anlaşma 

yapmadan birlikten ayrılmasını isteyen Brexit Partisi, Muhafazakar Parti ile 

İşçi Partisi’ni geride bıraktı. AB’den "anlaşmalı boşanmak" isteyen ve 7 Hazi-

27-May ABD, Tatil 
28-May TÜİK, Ekonomik güven endeksi, Mayıs 
 ABD, Conference Board tüketici güveni Mayıs 

29-May Kanada, Faiz oranı kararı 
31-May TCMB, Finansal İstikrar Raporu 
 TÜİK, Dış ticaret istatistikleri, Nisan 
 TÜİK, GSYH büyümesi, 1Ç19 

 KTB, Sınır giriş istatistikleri, Nisan 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.29            7.095%

22 Nisan 2020 5.125% 98.20            7.224%

18 Mayıs 2021 4.875% 93.13            8.749%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 86,072             1.74% -8.92% -5.70%

BİST-30 107,551          1.70% -8.65% -5.94%

XUSIN 103,798          1.47% -8.08% -1.03%

XBANK 113,392          3.85% -8.37% -3.69%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.0815 -0.23% 2.89% 15.01%

Euro/TL 6.8127 -0.06% 3.35% 12.56%

Sepet Kur* 6.4471 -0.30% 3.23% 13.63%

Euro/Dolar 1.1202 0.20% 0.45% -2.33%

Dolar/JPY 109.29 -0.27% -1.82% -0.25%

DXY 97.6130 -0.03% -0.40% 1.47%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1284.65 0.12% -0.09% 0.15%

Reuters/Jefferies CRB* 185.09 0.97% -3.09% 6.21%

Brent (Dolar/varil) 68.69 -0.03% -4.68% 26.35%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.60 0.31% -0.69% -11.36%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 25.74% 25.92%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 19.66% 19.67%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.54% 7.57%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.33% 2.32%
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ran itibariyle görevinden ayrılacağını açıklayan İngiltere Başbakanı Theresa May’in liderliğindeki Muhafazakarlar ise bir önceki seçime göre 

ciddi oy kaybetti. May'in yerini alabilecek kişilerden çoğu Avrupa Birliği'nden daha kararlı ve keskin sınırlarla belirlenmiş bir ayrılık isteyecek 

olması ihtimal dahilinde. Bu nedenle AB ile gerilimin artması kadar İngiltere'nin erken seçimlere gitmesi de gündeme geliyor. Yeni başbakanın 

Temmuz sonuna kadar belirleneceği tahmin ediliyor. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, seçimlerde partisinin ana muhalefetin önemli farkla 

gerisinde kalmasının ardından erken seçime gidileceğini açıkladı. Almanya'da ise Başbakan Angela Merkel'in CDU/CSU bloku seçimin kazananı 

oldu. İlk sonuçlarla sterlin yükseldi, euro ise yatay seyrediyor. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye’nin Otomobili Projesi ve Yerlileştirme Ürün Programı ilgili açıklamalar yaptı. Elektrikli 

yerli otomobilin ARGE merkezinin yerini yakın zamanda ilan edeceklerini belirten Varank, ekosistemden en verimli şekilde faydalanılacak yer-

de kurulmasının tercih edilebileceğini belirtti. Bakan ayrıca aracın 500 kilometrelik bir menzile ulaşması için çalışmalar yürütüldüğünü, marka 

kimliği ve isim çalışmalarına da başlandığını sözlerine ekledi.  Bakan, Yerlileştirme Ürün Programı kapsamında da 300’ün üzerinde ürün ve 

ürün grubu için yeni bir teşvik programı tasarladıklarını, çalışmaların tamamlandığını ve kamuoyuna ilan edileceğini aktardı. Varank bu prog-

ram kapsamında makine sektörünün pilot olacağını, daha sonra Eylül, Ekim ayına kadar da diğer sektörlerdeki ürünlerin ilan edileceğini sözle-

rine ekledi. 

Türkiye'de de fabrikaları olan iki otomobil üreticisi Fiat Chrysler (FCA) ve Renault'nun bugün geniş çaplı bir işbirliğine gideceklerini açıkla-

maları bekleniyor. Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre iki şirket birbirlerinden belirli oranlarda pay alımından birleşmeye 

kadar geniş bir yelpazede işbirliği olasılıklarını görüşüyorlar. FCA'dan yapılan açıklamada Fiat Chrysler, Renault grubu'na birleşme teklifi sun-

du. Ortaklıkta FCA ve Renault %50 pay sahibi olarak dengeli bir yönetim yapısı olacak. Renault ile birleşme sonrası 8,7 milyon araç üretim ile 

dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi oluşacak. Renault ile birleşme sonucunda hiçbir fabrikanın kapanması öngörülmüyor. Otomobil 

imalatçıları üzerindeki konsolidasyon baskısı, egzos gazı emisyonu düzenlemelerinin sıkılaşması ve elektrikli ile otonom araçları araştırma ve 

geliştirmenin yüksek maliyeti nedeniyle giderek artıyor. 

Van'da 50 tekstil fabrikası kurulacak. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında hazırlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 

desteklenen "Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi" projesiyle Van'da 50 tekstil fabrikası kurulacak ve 15 bin kişiye istihdam sağlana-

cak. Van'da ekonomik canlılığı artırmak ve işsizlik sorununu çözmek amacıyla Van-Hakkari kara yolunda 300 dönüm alana kurulan Tekstil-

kent'te doluluk oranının %100'e ulaştığı belirtiliyor. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), bunun üzerine yeni yatırımcıların yer talebini karşı-

lamak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 5. etapta 100 hektarlık alana Tekstil Organize Sanayi Bölgesi kurulması için hazırladığı projeyi 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sundu. Bakanlık, onay verdiği proje için Van'a 16 milyon lira kaynak gönderdi. 100 hektarlık alana kurulacak 

yeni Tekstilkent için imar çalışmalarını başlatan DAKA, bir ay içinde ihale sürecini tamamlayarak firmalara yer tahsisi yapmayı hedefliyor. 

Miranlı İplik, pet şişeden POY iplik üretecek. 2018'de 19 bin tonluk iplik üretimine ulaşan Miranlı İplik’in Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Etkeser 

%9,8'lik artış ile yılı 44 milyon dolarlık ciro ile tamamladıklarını belirtti. Bu yıl için pet şişeden geri dönüşümle POY üretme projesine yoğunla-

şacaklarını belirten Etkeser, “Özellikle son yıllarda bütün dünyada artan plastik atık mücadelesine karşı ülkemizde de bir farkındalık oluşmaya 

başladı. Biz de bu proje ile bir nebze olsun geri dönüşüm sürecine destek vermeyi hedefliyoruz" dedi. Etkeser, geri kazanılmış malzemeden 

üretilen ürünün denetim ve sertifikasyonun çok önemli olduğunu vurguladı.  

HAVELSAN tarafından kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) risklerin tespiti ve koruyucu tedbirlerin hızla alınmasına yönelik 

milli bir sistem geliştirildi. Sistemle, herhangi bir olay meydana gelmeden önce gerçekleştirilecek kaynak, birlik, ekip, araç ve teçhizat plan-
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lamaları, risk, hassasiyet ve kapasite analizlerinin yapılması gibi faaliyetler ile olası senaryolar dahilinde müdahale için hazırlıklı olunması ve 

gerekli önlemlerin alınması sağlanıyor. İnsansız araç sayesinde can kaybı riski minimuma inecek. 

TÜSİAD, Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelinin yatırıma dönüştürülmesi gerektiğine inanıyor. Atlantik Konseyi ve Turkish Policy 

Quarterly dergisi işbirliğiyle, TÜSİAD evsahipliğinde yapılan panelin açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, iklim değişikli-

ğiyle mücadelenin iş dünyasına yeni fırsatlar sunduğunu belirterek, "İklim değişikliği düşük karbonlu bir enerji sistemine geçişi gerektirirken iş 

dünyasında birçok fırsatın da önünü açıyor. Türkiye gibi iklim değişikliğiyle ilgili risklere çok açık bir ülke olarak, sağlam bir altyapı yatırımı yap-

mamız gerekirken karbonsuzlaşmayı, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğini de önceliklendirmeliyiz. Bu bağlamda, enerji tedarik güvenliği 

düşük karbon perspektifiyle birlikte düşünülmeli. Türkiye'nin yüksek yenilenebilir enerji potansiyeli de bu doğrultuda yatırıma dönüştürülme-

li." dedi.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2018 yılında 1.248 maden sahasının ihale edildiğini, 2019 yılında ise bu sayının 2 bine çıkar-

mayı hedeflediklerini ifade etti. Bakan, ayrıca madencilik sektöründe yapılan yasal ve teknik düzenlemelerin etkisiyle son 1 yılda kaza 

oranlarının %55 oranında azaldığını ifade etti. Geçtiğimiz yıl Türkiye kömür üretiminin 101,5 milyon ton ile rekor kırdığını belirten Bakan Dön-

mez, 30 milyon ton seviyesindeki kömür ithalatının, yerli üretimde yapılacak artış ile azaltılmak istendiğini açıkladı. 

Çek Cumhuriyeti merkezli CEZ, Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Polonya’da bulunan enerji yatırımlarını satıp bu ülkelerden çıkmayı he-

defliyor. İcra Kurulu Başkanı Daniel Benes’in yaptığı açıklamaya göre, iç pazara yönelik odaklanma stratejisi kapsamında bu ülkelerde bulu-

nan varlıklarını satmayı planlayan CEZ, önümüzdeki kısa dönemde Bulgaristan’dan ve orta vadede Türkiye ve Romanya’da çıkmayı düşünüyor. 

Polonya’da bulunan iki kömür santralini de satmayı planlayan CEZ, Akköy Holding ile beraber Akenerji’nin ortağı durumunda.  
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TÜİK 
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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. 


