
Asya hisse piyasaları kaynaklı tedirginlik bugün de devam ediyor. Çin hisselerinde 

ve yuanda süregelen değer kayıpları ve ABD’nin İran’dan ham petrol ithalatının 

durdurulması yönünde kurduğu baskı küresel risk algısını yükseltiyor. Çin’de büyük 

hisselerin yer aldığı Shenzhen CSI 300 endeksi son 13 ayın en düşük seviyesine indi. 

Yuan ise gün içinde 6,61 seviyesini kırdı ancak şu anda 6,5923’ten işlem görüyor. 

Çin Merkez Bankası (PBoC) referans kuru bir kez daha yükselterek 6,5569 olarak 

açıkladı. Ticaret savaşlarının yoğun olarak tartışıldığı ve endekslerin baskı altında 

kaldığı bu dönemde PBoC’nın bilinçli bir şekilde yuanı zayıflama stratejisi uygulan-

dığı çokça iddia ediliyor. Ancak referans değer ve piyasa değeri arasındaki görece 

sınırlı fark ve beklentilerin altında kalan seviye ayarlamaları bu iddiayı bir parça za-

yıflatıyor. Yine de referans seviyenin bugünle birlikte yuanda altı ayın en düşük de-

ğerine işaret ettiğini ve artış basamakların artık daha yükseğe konmaya başladığını 

belirtelim. Yurtiçinde ise, seçim sonrası sert dalgalanmanın ardından dün TL geliş-

mekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterirken, piyasalar 

yeni ekonomi yönetimine ve uygulanacak politikalara odaklanmış durumda. Öngö-

rülen takvimi şu şekilde: Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kesin seçim sonuçlarını 5 Tem-

muz'da açıklayacak. Bu tarihte açıklanırsa milletvekilleri mazbatalarını alacak ve 8 

Temmuz'da TBMM'de yemin edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 9 Temmuz'da 

yemin edecek ve başbakanlık makamı kaldırılacak. Aynı gün ya da bir sonraki gün 

ise Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklaması bekleniyor. Bu çerçevede belirsizlik azalana 

kadar dolar/TL'de dalgalı seyrin devam etmesi öngörülmektedir. 

 

Reuters’in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Was-

hington'un İran'dan petrol ithalatını durdurmaları için birçok ülkeden talepte bu-

lunduğunu söyledi. Aynı yetkili muafiyet tanınma ihtimalinin düşük olduğunu 

belirtti. Yetkili ABD'nin İran'dan petrol ithal eden başlıca ülkeler Çin, Hindistan, Tür-

kiye ve Irak ile konunun henüz görüşülmediğini ifade etti. ABD'den bir heyetin Or-

tadoğu'ya hareket ederek Arap ülkelerinden İran kaynaklı arz açığını kapamalarını 

isteyeceği ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump, altı ülke ile İran arasında Tem-

muz 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs ayında çekildi ve anlaşma kap-

samında askıya alınan ekonomik yaptırımların tekrar başlatılması talimatını verdi. 

Yaptırımlar 4 Kasım'da tekrar başlayacak.  

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 
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Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Bist-100 94,408             0.43% -11.37% -18.14%

Bist-30 115,807          0.54% -12.07% -18.51%

XUSIN 118,948          0.33% -7.63% -8.09%

XBANK 128,420          0.84% -15.47% -25.07%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.6125 -1.40% 2.20% 21.73%

Euro/TL 5.3737 -1.93% 2.89% 18.16%

Sepet Kur* 4.9972 -1.68% 2.55% 19.82%

Euro/Dolar 1.1645 -0.49% 0.69% -2.93%

Dolar/JPY 110.05 0.26% 0.32% -2.33%

DXY 94.6590 0.00% -0.18% 2.75%

* %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) 1258.64 -0.50% -3.03% -3.36%

Reuters/Jefferies CRB* 202.08 0.98% -2.12% 2.61%

Brent (Dolar/varil) 76.31 2.11% 1.22% 14.12%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.94 0.88% 2.32% 0.41%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.25% 19.24%

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

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.37% 7.27%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.87% 2.88%
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Açıklamaların ardından, petrol piyasasında arzın sıkıntıya gireceği endişeleriyle, ABD ham petrolünün varil fiyatı 2 dolardan fazla yükselerek 25 

Mayıs'tan bu yana ilk defa 70 doları aştı. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre OPEC 2,02 milyon varili Suudi Arabistan'dan sağlanmak üzere 

toplamda 3,4 milyon varil ek kapasiteye sahip. Geçen hafta alınan 1 milyon varil ek üretim kararı ile toplam ek üretim kapasitesi 2,4 milyon varile 

düşmüş olacak.  

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Trump'ın Erdoğan'ı "seçim zafe-

rinden dolayı tebrik ettiği" açıklandı. Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada "İki lider, Türkiye ve ABD arasındaki 

stratejik ortaklığa dikkat çekerek, önümüzdeki dönemde başta savunma ve askeri ilişkiler olmak üzere ikili işbirliğinin her alanda geliştirilmesi 

hususunda ortak kararlılıklarını teyit etmişlerdir" denildi. Erdoğan ve Trump'ın görüşmede "Menbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanması 

ve terörle mücadele konularında birlikte çalışmaya devam edilmesinin önemini vurguladıkları" da kaydedildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ve 

ABD Başkanı Sayın Trump, 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO Zirvesinde bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekledik-

lerini de ifade etmişlerdir" denildi. 

Seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte kredi derecelendirme kuruluşları ilk notlarını yayınlamaya başladı. Haziran ayı başında Türkiye'nin 

kredi notunu olası bir indirim için gözden geçirmeye alan Moody's, bu değerlendirmenin odağında yeni hükümetin izleyeceği sürdürülebilir büyü-

meye ve mali disipline yönelik politikalar ve bu politikaların uygulama kapasitesi olacağını ifade etti. Açıklamada ayrıca, "Ekonomiye güvenin tek-

rar sağlanması ve Türkiye'nin yüksek cari açığı ile dış borç ödeme gereksinimlerini karşılayacak yeterli kaynağı bulma becerisine güvenin daha da 

artması için bu politikalar kilit önemde" denildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Japan Credit Rating Agency (JCR) ise seçimlerin ardın-

dan iç politikada azalan belirsizliğin Türkiye'nin kredi notu için pozitif olduğunu açıkladı. JCR, Erdoğan’ın kuracağı yeni kabinenin, enflasyon oranı 

ve cari işlemler açığı gibi başlıca makroekonomik dengesizlikleri düzeltmeye yönelik yapısal reformlara odaklanıp odaklanmayacağını ve Ekim 

2017’de açıklanan Orta Vadeli Program'da belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmayacağını izlemeye devam edeceğini ifade etti. JCR Türkiye'yi yatırım 

yapılabilir en düşük kredi notu olan "BBB-" ile değerlendiriyor. Kuruluşun Türkiye için kredi notu görünümü ise "durağan".  

 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in dün yapılan açıklamada; “Türkiye'nin kredi notu için devam eden gözden geçirmede, 

hükümetin sürdürülebilir büyüme sağlayacak ve mali gücü koruyacak politikalar uygulamaya dair niyetine ve kapasitesine odaklanılacak” denildi. 

Moody's 2 Haziran'da Türkiye'nin "Ba2" seviyesindeki kredi notunu, gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizliği gerekçe 

göstererek izlemeye almıştı. 

İngiltere’nin tam 2 yıl önce aldığı Avrupa Birliği’nden çıkma (Brexit) kararına ilişkin tasarının dün itibarıyla kraliyet onayı alınarak yasalaştığı 

duyuruldu. 

Enerji tasarrufu sağlamak için geliştirilen ve elektrikli/hibrit araç teknolojisinde de kullanılan invertör ithalatında, motorlu kara taşıtlarının 

üretiminde kullanılması kaydıyla gümrük vergisi %0,8 olarak uygulanacak. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmek 

üzere Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 

Türkiye’nin ABD’den ithal edilen otomobillere koyduğu ek vergi ABD’li markalardan çok Avrupalı olup ABD’de üretim yapanları etkileyeceği 

öngörülüyor.  Türkiye, hali hazırda ABD’li markalardan Ford’un küçük miktarlarda sattığı Edge ve Mustang dışındaki otomobilleri ABD dışından 

ithal ediyor.  ABD’de üretilen araçların ithalatında mevcut olan %10’luk gümrük vergisine ek olarak getirilen %60 gümrük vergisi uygulaması kara-

rından Türkiye’de en fazla etkilenecek olan markanın Volvo olması bekleniyor. Volvo’nun Türkiye’de en çok sattığı modeli olan S60’ın yeni jeneras-

yonu geçtiğimiz hafta ABD’deki ilk fabrikasında üretilmeye başlanmıştı. 
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi lisanslı depoculuk sistemine önemli destekler verildiğini hatırlattı. Şimdiye kadar depo kiralarının 

yarısının devlet tarafından desteklendiğini hatırlatan Tüfenkçi, önümüzdeki dönemde destek oranının %100’e yükseltileceğini belirtti. Bakan önü-

müzdeki dönemde teşviklerin sadeleştirileceğini de sözlerine ekledi.  

Türk Eximbank’ın nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracat kredileri ve iki yıldan uzun vadeli alacak sigortası işlemlerine ilişkin ülke limitleri 

listesi Bakanlar Kurulu’nca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Ülke limitleri, ülkelerin 0 ile 7 arasında yer alan OECD Ülke Risk Kategori-

leri tablosu baz alınarak belirleniyor. En düşük riskli grupta yer alan ülkelerde toplam alınabilecek risk 2 milyar dolar, bu ülke grubu içinde tekil bir 

ülkeye yönelik alınabilecek risk ise 1 milyar dolar ile sınırlanmış durumda. En yüksek risk grubundaki ülkeler grubuna yönelik alınabilecek risk 1,5 

milyar dolar iken, bu ülke grubu içinde tekil bir ülkeye yönelik alınabilecek risk ise 350 milyon dolar. Türk Eximbank tarafından Bakanlar Kurulu 

Kararları uyarınca verilen yetkiye dayanarak açıklan krediler ise bu limitlerin dışındadır.  

Almanya’nın doğalgaz ithalat fiyatları %8,9 arttı. Almanya’nın 2018 yılı Nisan ayında doğalgaz ithalat fiyatları, geçen yılın aynı dönemine göre %

8,7 artarak megavatsaat başına ortalama 18 euro oldu. Resmi verilere göre gaz ithalat fiyatları Mart ayına göre de %9,2 düştü. Nisan ayında itha-

lat hacmi ise yıllık %3.5 artarak 110,2 teravatsaat oldu. Yılın ilk dört ayında ise ithalat %12,8 artarak 507,3 teravatsaat oldu. 

TürkAkım gazı Bulgaristan üzerinden AB’ye ulaşacak. Bulgaristan ile Türkiye arasında TürkAkım ile gelen Rus gazı için 29 milyon dolar yatırımla 

11 kilometre uzunluğunda doğal gaz boru hattı inşa edilecek. Bulgaristan devlet doğal gaz dağıtım şirketi Bulgartransgaz, TürkAkım üzerinden 

gelen Rus doğal gazının Türkiye'den Bulgaristan'a taşınması amacıyla bir boru hattı inşa edilmesi için ihale açtı. İhale tarihi 26 Temmuz olarak be-

lirlendi. 

Elektrikli ve hibrit araçlar için gümrük vergisi düzenlemesi yapıldı. Enerji tasarrufu sağlamak için geliştirilen invertör ithalatında, motorlu kara 

taşıtlarının üretiminde kullanılması kaydıyla gümrük vergisi %0,8 olarak belirlendi. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 1 Temmuz’da yürürlüğe 

girmek üzere Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Malumları olduğu üzere, ülkemiz ihracatında lokomotif görevi gören otomotiv sektörü değişen teknolojinin etkileriyle elektrikli/hibrit araç alanla-

rında da gelişim göstermektedir. Bununla birlikte, ülkemizde motorlu kara taşıtları tarafından salınan karbon emisyonunu azaltıcı etkisi göz önün-

de bulundurulduğunda ülkemiz elektrikli/hibrit araç piyasasının ekonomimize olumlu etkileri olacağı değerlendirilmiş olup, İthalat Rejimi Kararına 

Ek Karar’ın II sayılı listesinde yer alan invertör eşyasına (5) numaralı dipnotunun eklenmesi ve bahse konu dipnot ile 87. fasılda yer alan motorlu 

kara taşıtlarının imalinde kullanılmak kaydıyla bu eşyanın gümrük vergisinin %0,8 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.” 

General Electric, sağlık ve petrol sektörlerinden çekilerek, havacılık, elektrik ve yenilenebilir enerjiye odaklanacak. General Electric'ten yapılan 

açıklamada, şirketin sağlık hizmetleri veren biriminin %20'lik hissesinin paraya çevrileceği ve %80'inin hissedarlara dağıtılacağı belirtilirken, bu 

birimin artık bağımsız bir şirket olacağı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Dow Jones endeksinden çıkmasının ardından bir önemli karar 

daha alan GE ve dağıtık üretim bölümünü sattı. Küresel bir özel sermaye şirketi olan Advent ile anlaşmaya varan Generel Electric'in söz konusu 

birimi 3,25 milyar dolar karşılığında elden çıkardığı ifade ediliyor. Şirket, geçen yılsonunda 12 bin çalışanını işten çıkarmıştı. Son dönemde güç 

kaynağı satış ve hizmetlerinde yaşanan sert düşüş nedeniyle kârı azalan GE, endüstriyel gaz motorları bölümü satarak 35 milyar dolarlık enerji 

biriminin modernize edilmesi ve düzenlenmesine yardımcı olmasını bekliyor. GE ve Advent arasındaki satışın 4. çeyrekte tamamlanması bekleni-

yor. 

Küresel doğal gaz talebi artacak. Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 5 yıllık piyasa analizini içeren "Gaz 2018 Raporu"nda, küresel doğalgaz tale-

binin her yıl %1,6 artacağı ve bu artışının Asya'dan kaynaklanacağı belirtildi. Asya bölgesinde özellikle Çin'in temiz hava için attığı adımların, ülke-

deki doğalgaz talebinin artmasındaki en önemli etken olmasının beklendiği ifade edildi. Raporda, LNG'de ana ithalatçının Japonya olduğu hatırlatı-

larak, Çin'den gelen LNG talebinin de 'ciddi' düzeyde artacağı vurgulandı.  
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Pioneering Spirit, TürkAkım'ın ikinci hattının yapımına başladı. TürkAkım'dan yapılan açıklamada geminin 20 Haziran tarihinde Karadeniz'e 

giriş yaptığı ve aradan geçen süre zarfında stinger'in indirilmesi ve boru döşeme donanımının test edilmesi de dâhil olmak üzere hazırlık çalışmala-

rını tamamladığı belirtildi. Şimdiye dek Rusya ve Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgeleri sınırına kadar döşenmiş olan ikinci hattın Karadeniz'de 2 

bin 170 metre derinlikten su yüzüne çıkarılmasının ardından, boru döşeme çalışmalarına bu noktadan devam edilecek. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın güncellediği 2018-2022 Savunma Sanayi Strateji Dokümanı’nda, firmaların hammaddede ithalat bağımlılığı 

vurgulanırken; ana yüklenicilerin ağırlıklı olarak uzun vadeli avanslar ile borçlanırken alt yüklenici ve yan sanayi firmalarının avansa dayalı projele-

rinin çok olmaması nedeniyle ağırlıklı olarak kısa vadeli banka kredileri ve satıcı finansmanı ile firma dışı kaynak sağladığı ve tesis, makine, cihaz 

gibi maddi duran varlık yatırımlarını da ağırlıklı kısa vadeli borçlar ile finanse etmeye çalıştığı ifade ediliyor. Dokümanda bu durumun ilgili firmalar-

da finansal sıkıntı yarattığı belirtiliyor. 

Bakanlar Kurulu, ithalat rejimi kararına ek kararda değişiklik yaparak, çerezlik ayçiçeği tohumu ve ayçiçeği tohumu yağı ithalatında gümrük 

vergisi oranlarını kademeli olarak yeniden belirledi. Buna göre, 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.9.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) 

çerezlik ayçiçeği tohumunun Bosna Hersek dışındaki ülkeler için %13 olan gümrük vergisi, 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren %27 olacak. Bosna 

Hersek menşeli olanlar için halen %0 olan 1512.11.91.00.00 GTİP'li ayçiçeği tohumu yağı gümrük vergisinin 1-31 Temmuz arasında %36 olarak 

uygulanacağı belirtilirken, bu ürünün diğer ülkelerden yapılacak ithalatında %23 olan gümrük vergisi ise 1 Ağustos 2018'den itibaren %36 olacak-

tır. 

Irak hükümeti yerel ürünleri koruma ve ulusal sanayii geliştirme kapsamında 5 Ağustos'tan itibaren bazı ürünlerin ithalatında ek gümrük vergi-

si uygulayacağını duyurdu. Ekonomi Bakanlığı'nın Ekonomi Bülteni'nde yer alan, Bağdat Ticaret Müşavirliği'nin açıklamasına göre tavuk eti 

ihracatında Türkiye'nin en önemli pazarları arasında bulunan Irak'a ithal edilecek tavuk ürünleri ve tavuk parçaları, donmuş kanatlı hayvan etleri 

ve sakatatlarından alınan ek vergi %10'dan %50'ye yükseltildi. Doğal patates cipsinden alınan ek gümrük vergisi de %10'dan %85'e çıkarılırken, 

erkek takım elbisesine %20, çamaşır suyu, leke çıkarıcı ve jel bulaşık deterjanlarına %30, elektrik kabinlerine %26, Newcastle hastalığı aşısı, PPR 

aşısı ve süt kremasına %100, Lansoprazol 15 mg tablet ve inşaat bloklarına %27, birinci ve ikinci öğretim okul kitaplarına %200 ek gümrük vergisi 

getirilmiştir. Buna göre ek vergi uygulamasında dört yıl boyunca indirime gidilmeyecek. 
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MSCI Hisse Endeksleri
ABD doları cinsinden, 01/01/2013 = 100
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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.  

 


