
Dolar/TL Kasım ayı başından bu yana 5,22-5,50 bandında dalgalanırken, petrol 

fiyatları Cuma günü %8'i bulan sert düşüşün ardından dün sınırlı yükselse de fi-

yatların nispeten düşük kalacağı beklentisiyle TL'deki değer kazancı devam edi-

yor. Öte yandan piyasada iç siyasi gündem de yakından izleniyor. Yerel seçim ön-

cesi ittifak arayışları ve bu arayışların seyri seçim fiyatlamasını da beraberinde geti-

riyor. TL dün dolar karşısında yaklaşık %1 değer kazanırken benzer para birimleri 

yatay ile %1,6 arasında değer kaybı yaşadı. Bu sabah Dolar/TL'de işlemler 5,23'ün 

hemen üzerinde gerçekleşiyor. Brent tipi ham petrol fiyatları dün %2,5 civarında 

yükselse de Kasım başından bu yana %20'nin üzerinde düşüş kaydetti. Artan küre-

sel petrol arzı ve talepteki artışın yavaşlaması petrol fiyatları üzerinde baskı yarat-

mayı sürdürüyor. Petrol fiyatları Kasım'ı bu seviyelerden kapatırsa 2014 sonların-

dan bu yana en büyük aylık düşüşü kaydetmiş olacak. Tahvil bono piyasasında 10 

yıllık gösterge tahvil Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz %16,95 seviye-

sindeydi. Dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz %16,53 valörde son işlem            

%16,59'da gerçekleşti. İki yıllık gösterge tahvilde Cuma günü işlem gerçekleşme-

mişti. Dün spot kapanışta ortalama bileşik getiri ve valörde son işlem, sırasıyla,      

%20,29 ve %20,28 seviyelerinde gerçekleşti. 

Asya borsaları ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret anlaşması umutlarını 

zedeleyerek bölge genelinde risk iştahını azaltmasıyla küresel toparlanmasını 

sürdürmekte zorlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, 200 milyar dolar değerinde-

ki Çin ürününde gümrük vergilerini %10'dan %25'e yükseltmeyi düşündüğünü söy-

ledi ve kalan tüm Çin ithalatına da vergi koyma tehdidini yineledi. Çin Devlet Başka-

nı Xi Jinping ile Arjantin'de yapacağı görüşmeye dört gün kala dün Wall Street Jour-

nal gazetesine açıklama yapan Trump, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan vergi artış-

larının ertelenmesi yolundaki Çin isteğini kabul etmesinin "ihtimal dışı" olduğunu 

söyledi. Xi ile bu hafta G20 toplantıları sırasında görüşecek olan Trump, müzakere-

ler başarılı olmazsa Çin'den gelen tüm ithalata vergi getireceğini söyledi. Çin'in 

ABD'ye en büyük ihracat kalemi olan cep telefonları ve bilgisayarlar, henüz vergi-

lendirmeye girmedi çünkü ABD yönetimi, bu ürünlerin Amerikalı tüketiciler üzerin-

deki etkisini en aza indirmek istiyor. Wall Street Journal gazetesi yönetimin bu 

ürünlerin vergilendirilmesine gelecek tüketici tepkisinden çekindiğini yazdı. Cep 

telefonları ve dizüstü bilgisayarlara vergi getirilmesi ihtimali konusunda Trump tü-

keticilerin %10'luk bir vergiyi kolaylıkla karşılayabileceğini savundu. Gazetedeki 

27-Kas Türk-İş, Ankara gıda enflasyonu, Kasım 
 ABD, Conference Board tüketici güven endeksi, Kasım 
28-Kas Almanya, GFK tüketici güven endeksi, Aralık 

 ABD, GSYH büyümesi, 3Ç18 
29-Kas TÜİK, Ekonomik güven endeksi, Kasım 
 Almanya, TÜFE, Kasım 
 ABD, PCE fiyat endeksi, Ekim 

 ABD, Fed toplantı tutanakları (7-8 Kasım) 
30-Kas TÜİK, Dış ticaret istatistikleri, Ekim 
 KTB, Sınır giriş istatistikleri, Ekim 
 Almanya, Perakende satışlar, Ekim 
 Euro Bölgesi, TÜFE, Kasım 

 ABD, Chicago PMI, Kasım 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.63            8.091%

22 Nisan 2020 5.125% 95.45            8.638%

18 Mayıs 2021 4.875% 89.25            9.881%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 93,962             1.03% 3.78% -18.53%

BİST-30 117,843          1.04% 4.37% -17.08%

XUSIN 110,000          0.50% -1.81% -15.00%

XBANK 121,595          1.48% 14.91% -29.05%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.2467 -0.75% -5.46% 38.47%

Euro/TL 5.9425 -0.93% -5.93% 30.67%

Sepet Kur* 5.5946 -0.59% -5.83% 34.37%

Euro/Dolar 1.1326 -0.12% -0.54% -5.59%

Dolar/JPY 113.59 0.58% 0.94% 0.82%

DXY 97.0740 -0.06% 0.51% 5.31%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1222.28 -0.01% -0.58% -6.16%

Reuters/Jefferies CRB* 185.64 0.41% -7.59% -5.36%

Brent (Dolar/varil) 60.48 2.86% -21.80% -9.56%

Doğalgaz (TL/stdm3) 4.25 -2.07% 0.06% 40.87%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.28% 20.87%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.59% 16.86%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.78% 7.61%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.06% 3.05%
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söyleşinin yayınlanmasından sonraki birkaç saat içinde Apple hisseleri düşüş yaşadı. Apple, üretiminin çoğunu ülke dışındaki imalatçılara yaptırıyor 

ancak ABD ekonomisine katkısını vurgulamak için ülke içindeki tedarikçilere bu yıl içinde 55 milyar dolarlık iş vermeyi tasarladığını söylemişti. Do-

lar ise ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin yeni endişelerin güvenli liman para birimlerini desteklemesiyle kazanımlarını korudu. İşlemciler FED'in faizle-

ri kaç kez daha artırabileceğine dair ipuçları için Başkan Jerome Powell'ın Çarşamba günü yapacağı konuşmaya ve FED'in 7-8 Kasım tarihli toplantı-

sının Perşembe yayınlanacak tutanaklarına odaklanmış durumda. FED'in Aralık ayında faizleri 25 baz puan daha artırması bekleniyor ancak piyasa-

daki asıl tartışma Banka'nın 2019'daki para politikasını sıkılaştırma hızı. 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ECB Yönetim Kurulu'nun net varlık alımlarının Aralık 2018'de sona ereceğini öngörmeye 

devam ettiğini belirtti. Draghi ayrıca Euro Bölgesi büyümesinde kademeli bir yavaşlamanın normal olduğunu ve kısmen geçici olabileceğini be-

lirterek, büyüme düşünülenden daha zayıf olsa bile enflasyon konusundaki değerlendirmesinin değişmediğini söyledi. Draghi, "Enflasyonun önü-

müzdeki dönemde kademeli olarak artacağından emin olmak için iyi bir neden var. Son gelişmeler, Yönetim Kurulu'nun orta vadeli enflasyon gö-

rünümüne ilişkin önceki değerlendirmelerini doğruluyor" dedi. Euro dün İtalya'nın AB'yi memnun etmek için bütçe açığı hedefini düşürebileceği 

sinyallerinin ardından 1,1383 ile gün içi zirvesini gördü. Ancak parite bu sabah 1,1350'nin altında seyrediyor. 

Benzinin pompa fiyatında litre başına 15 kuruş, motorinde litre başına 23 kuruş indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren 

Sendikası'nın (EPGİS) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, indirimler dün gece yarısından itibaren geçerli oldu. Bakanlar Kurulu, Mayıs ayı 

ortasında benzin, motorin ve oto gazda, petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış yaşanması durumunda, bu mallara uygulanan özel tüketim ver-

gisinin (ÖTV), gerçekleşen artış kadar azaltılmasına karar vermişti. Eşel mobil sistemine ÖTV destekleri benzinde Kasım ayı başında, motorinde ise 

geçen hafta sıfırlandı. Otogazın litresinde ise bugün itibarıyla litre başına 20 kuruş ÖTV desteği bulunuyor. 

Kapasite kullanımı 44 ayın en düşüğünde. Merkez Bankası (TCMB), imalat sanayinde kapasite kullanım oranının (KKO) Kasım ayında bir önceki 

aya göre 1,3 puan azalarak %74,1'e gerilediğini açıkladı. KKO böylece Mart 2015'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu. İmalat sanayi 

genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak %73,7 seviyesinde gerçekleşti. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, İşsizlik Sigortası Fonu'nda, işgücü ve işgücünün istihdam edilebilir-

liğini artırmak, koruyucu tedbirler almak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek amacıyla kullanılması öngörülen İşsizlik Sigor-

tası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, 2019-2020 için %30'dan %50'ye çıkarıldı. 

Mersin'de inşa edilen 5,3 milyar TL sabit yatırım tutarlı polipropilen üretim tesisi proje bazlı devlet yardımı verilecek yatırım kapsamına alındı. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, 8 Aralık 2017'de başlayan 500.000 ton/yıl üretim kapasiteli tesise baş-

langıç tarihinden itibaren altı yıl süresince çeşitli vergi, prim ve enerji desteği verilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, projeye, KDV, istisna ve iadesi, 

gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi indirimi, SGK prim desteği, 10 yıl süreli gelir vergisi stopaj desteği, beş yıl süreli ve azami 1,2 milyon TL 

tutarlı nitelikli personel desteği verilecek. Tesise ayrıca, 350 milyon TL'yi aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl süreli faiz 

veya kâr payı desteği ile işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 40 milyon TL'yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yarısının 

karşılanmasını içeren destekler de sağlanacak. 

Kayseri Şeker, gıda, kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan pektini Türkiye’de üretmeye hazırlanıyor. Kayseri Şeker, TÜBİTAK TEYDEB 1501 Sana-

yi-Ar-Ge programı işbirliğinde yürüttüğü Şeker Pancarı Posasından Pektin Eldesi Projesi kapsamında, gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan 

katkı maddesi pektini üretmeye hazırlanıyor. Kayseri’nin ilk Ar-Ge merkezine sahip olan Kayseri Şeker, bu girişimi ile gıda, kozmetik ve ilaç sanayii 

gibi alanlarda kullanılan pektini piyasaya sunmayı amaçlıyor. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yaklaşık iki 

yıl önce proje kapsamında laboratuvar çalışmalarına başladıklarını ve bir yıl kadar süren bu aşamadan sonra pilot tesisi kurduklarını söyledi. Akay, 

proje ile pancar posası atıklarını ekonomiye katma değerli bir şekilde kazandıracaklarını, bu sayede Türkiye’nin şeker pancarı pektini alanında dışa 

bağımlılığını bitirmeyi ve pektin ithalatının önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti. 



Piyasalarda Bugün | 27 Kasım 2018 3 

SERA Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Müslüm Yanmaz, domates üreticilerinin Aralık ayını beklediklerini belirterek, "Kasım 

ayının ortalarından Nisan ayına kadar domates Türkiye dışında neredeyse dünyanın hiçbir yerinde yok. O yüzden bugün itibarıyla ihracattan 

ümitliyiz." dedi. 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteklemeleri kapsamındaki sektörler içinde bugüne kadar hibeden en fazla süt üretimine 

ilişkin proje sunan girişimciler faydalandı. Toplam yatırım tutarı 2,7 milyar lira tutarındaki bin 174 süt üretimi projesi için girişimcilere 1,3 mil-

yar lira hibe ödendi. İller bazında incelendiğinde ise süt üretimi projelerine ilişkin en fazla hibeyi 126 milyon lirayla Konya'daki yatırımcıların aldığı 

görülüyor. 

Türk Hava Yolları (THY) 2 bin 600 personel alacak. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin filosunu genişletmesine bağlı olarak gelecek yıl bin 

pilot, bin 600 kabin memuru alınacağını bildirdi. 

Emlak Konut GYO (EKGYO) - Konya Meram Yenice Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Temaşehir Konya) projesindeki 64 adet bağımsız bölümü 

39,3 milyon TL+KDV ekspertiz değeri üzerinden satın aldığını açıkladı. 

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan Gayrimenkul Borsası’nın (GABORAS) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyeleri ve 

yabancı ülkelere yönelik tanıtımı için çalıştıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın GABORAS’ı desteklediğine dikkat çeken Kaan, Türkiye'deki 

gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin 7 gün 24 saat elektronik ortamda saniyeler içinde yapılabileceği GABORAS'ta, yerli ve 

milli yüksek teknoloji yazılımlarının özellikle kullanıldığını vurguladı. Kaan sözlerine "Büyük veriyi (big data) işleme sayesinde şeffaf, hızlı, ölçülebi-

lir, karşılaştırılabilir gayrimenkul işlemleri, Türkiye merkezli 85 ülkede anlık olarak gerçekleştirilebilecek. Gayrimenkul Borsası için milyonlarca 

kaydı ve tapu hareketliliğini takip, izleme, ölçme ve değerlendirmeye olanak sağlayan dijital altyapının %65'i tamamlanmış durumda." şeklinde 

devam etti.  

Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, yurt dışı talebin fazla olması nedeniyle fiyatların 2019’da artacağını söyledi. Turizm sektörünün 

görünümü ve şirketin 2019 hedeflerine ilişkin düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Vardar, yurt dışı talebin fazla olması sebebiyle 

erken rezervasyon fiyatlarında Ege’de %35, Akdeniz’de %45 artış olduğunu kaydetti. Vardar sözlerine “2019'da özellikle Almanya, Hollanda, Po-

lonya ve İngiltere'den çok ciddi turist artışı olacak, Rus turist sayısı stabil olacak görünüyor. Oteller daha önce iç pazara  %20 kapasite ayırırken, 

yabancı turistlerin talep artışı nedeniyle 2019'da yerli turiste ayrlan kapasite %15'te kalacak görünüyor.” dedi. 

General Motors (GM) beş fabrikasını kapatıyor. Detroit merkezli şirketten yapılan açıklamada, imalat kapasitesi ve iş gücü tasarruflarını artır-

mak amacıyla yeniden yapılandırılacağı ifade edildi. Bu çerçevede, 4'ü ABD'nin Michigan, Maryland ve Ohio eyaletlerinde ve biri Kanada'nın Onta-

rio eyaletindeki olmak üzere beş üretim tesisinin gelecek yıl içinde kapatılacağı belirtilen açıklamada, çalışan sayısının da %15 azaltılacağı duyurul-

du. GM'nin Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisi Mary Barra, konuya ilişkin açıklamasında, "Bugün attığımız adımlar son derece atik, dirençli ve kârlı 

olma yolundaki dönüşümümüzü devam ettiriyor. Şirketimizi uzun vadeli başarıya ulaştırmak için değişen piyasa koşullarının ve müşteri tercihleri-

nin önünden gitmemiz gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.  

İsrail, Doğu Akdeniz’de doğal gaz anlaşması imzaladı. İsrail’in Globes gazetesinin haberine göre, İsrail, Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya, Doğu Akdeniz 

gazının Avrupa’ya Akdeniz altından yapılacak boru hattıyla gönderilmesi için iş birliği anlaşması imzaladı. East-Med adlı boru hattı projesinin fi-

nansmanı için 1 yıla ihtiyaç duyulduğu kaydedilen haberde, boru döşeme işleminin ise 5 yıl süreceği ifade edildi. Yıllık 20 milyar metreküplük kapa-

siteye sahip olacak hattın inşası için gerekli yatırım miktarı yaklaşık 7 milyar dolar olarak hesaplanıyor. 
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İkinci sondaj gemisi Aralık ayında gelecek. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin petrol ve doğal gaz arayacak ikin-

ci sondaj gemisinin aralık ayında geleceğini ve Karadeniz’de çalışmalara başlayacağını bildirdi. Dönmez, bakanlık olarak arz güvenliği üzerinde 

durduklarına işaret ederek, “Çünkü olmayan enerjinin bedeli bugün ödediğimizden çok daha fazla. Bir sanayi kuruluşusunuz 1 saat elektrik dursa 

bütün tezgâhlarınız, üretiminiz durabilir, hatta kalite sorunları yaşayabilirsiniz. O açıdan biz gözümüz gibi bakıyoruz.” diye konuştu. Türk Akımı ve 

TANAP projelerine dikkati çeken Dönmez, “Yaptığımız yatırımlarla günlük doğal gaz arz kapasitemiz 303 milyon metreküpe çıktı. Yani artık %20 

yedeğimizde var. LNG terminallerini ilave ederek başardık.” şeklinde konuştu. Fatih Dönmez, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında da ciddi bir 

hamle başlattıklarını belirterek, “Geçtiğimiz yıl Türkiye ilk defa kendi sondaj gemisini aldı. Geçtiğimiz haftalarda da Fatih sondaj gemimiz Antalya 

açıklarında sondaja başladı. Şimdi onun kardeşi geliyor. Aralık ayı içerisinde sularımıza girmiş olacak.” diye konuştu. 
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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.  

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. 


