
Piyasalarda ticaret savaşı endişeleri gündemden düşmüyor. ABD’nin çelik ve alü-

minyum için uygulamaya koyacağını açıkladığı ilave gümrük vergileri ile başlayan 

süreç, vergiye muhattap ülkelerin ABD’ye misillemeleri ve ABD’den gecikmeden 

gelen cevaplar ile devam etti. İlk misilleme adımı Kanada ve Meksika’dan gelmişti. 

Akabinde AB’ye tanınan muafiyetin kaldırılması sonrasında AB Komisyonu’nun mi-

silleme kararı alması ile endişe yayılmaya başlamıştı. Sonrasında kuşkusuz bu sa-

vaşta en dikkat çeken ülkelerden biri olan Çin ile ABD arasındaki karşılıklı ticaret 

savaş atakları takip edildi. Küresel piyasalardaki endişelerin finansal piyasalara yan-

sımaları takip edilmeye devam ediyor. Öte yandan ABD ve İran arasında yaşanan 

gelişmeler de ticaret savaşını bir miktar petrol özeline taşıdı. Hafta başında gelen 

haberde İran’ın ithal ettiği 1.300 adet ürünü yasakladığı bilgisi yer almıştı. ABD’den 

hemen gelen misilleme hamlesinin; müttefiklerinden İran’dan yapılan petrol ithala-

tını Kasım ayına kadar sıfırlama talebi şeklinde olunca, petrol jeopolitik riskleri fi-

yatlamaya başladı. Petrolünün yaklaşık yarısını İran’dan ithal eden Türkiye’nin de 

aralarında bulunduğu ülkelerin ABD’den gelen talebi dikkate almamaları durumun-

da ABD’den yaptırımlarla karşılaşabilecekleri uyarısı geldi. Öte yandan dün ABD’de 

açıklanan ticari ham petrol stoklarının geçtiğimiz hafta %2,3 (9,9 milyon varil) dü-

şüş göstermesi de petrol fiyatlarındaki yükselişi ivmelendirdi ve brent petrol 77 

dolar/varil seviyesine tırmandı. ABD’nin Batı Teksas (WTI) tipi petrolü ise varil başı-

na fiyatı 71 dolara yükseldi. Fiyatların yeniden Mayıs ayındaki 80 dolar/varil seviye-

lerini test edebilme ihtimali konuşulmaya başlandı. Dün ABD’de endeksler günü 

satıcılı sonlandırdı. Dow Jones %0,68, S&P 500 %0,86 değer kaybederken Nasdaq 

günü %1,54 kayıpla tamamladı. Çin Merkez Bankası, günlük yuan fiksingini yedinci 

günde de %0,6 azaltırken, Güney Kore wonu yaklaşık sekiz ayın en düşük seviyesine 

geriledi. Endonezya rupiahı 2015 Ekim ayından sonraki en düşük seviyesini gördü. 

Asya cephesinde para birimleri değer kaybını devam ettirirken, endeksler de genel 

olarak negatif seyirde.  

Yurt içinde açılışa göre yükselişte olan dolar/TL kuru 4,64 seviyesinde hareket 

ediyor. Dün BIST 100 endeksi günü 95.955 seviyesinden %1,64 primli sonlandırdı. 

Küresel piyasalardaki ticaret savaşları endişeleriyle ilgili  gelişmeler paralelinde bir 

açıklama Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten geldi. Şimşek Gaziantep Üniver-

sitesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, “Biz ülke olarak kendimize güveni-

yoruz. Dışa açık olmayı, ticaretten daha çok refah üretmeyi tercih ediyoruz” ifade-

lerini kullandı. 

28-Haz TÜİK: Ekonomik Güven Endeksi, Haziran 
 BDDK: Haftalık istatistikler 
 TCMB: Haftalık para ve banka istatistikleri 

 ABD, GSYH büyümesi, 1Ç18 
 Avrupa Liderler Zirvesi 
29-Haz TÜİK: Dış ticaret istatistikleri, Mayıs 
 Kültür ve Turizm Bk: Sınır giriş istatistikleri, Mayıs 

 Maliye Bk: Kamu net dış borç stoğu istatistikleri 
 TCMB: Dış borç istatistikleri, 1Ç18 
 İngiltere GSYH büyümesi, 1Ç18 
 Euro Bölgesi TÜFE, Haziran 
 ABD Chicago PMI, Haziran 

 ABD Çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Mayıs 

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Bist-100 95,955             1.64% -8.71% -16.80%

Bist-30 117,742          1.67% -9.24% -17.15%

XUSIN 118,456          -0.41% -6.86% -8.47%

XBANK 132,511          3.19% -11.29% -22.68%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.6195 -1.40% 2.20% 21.73%

Euro/TL 5.3386 -1.93% 2.89% 18.16%

Sepet Kur* 4.9780 -1.68% 2.55% 19.82%

Euro/Dolar 1.1552 -0.49% 0.69% -2.93%

Dolar/JPY 110.25 0.26% 0.32% -2.33%

DXY 95.2680 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) 1251.62 -0.56% -3.80% -3.90%

Reuters/Jefferies CRB* 202.08 0.87% -1.99% 3.50%

Brent (Dolar/varil) 77.62 1.72% 0.15% 16.08%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.98 -0.67% 0.34% 0.78%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

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

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.61% 16.92%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.84% 2.88%
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Bazı hammaddelerde gümrük vergisi sıfırlandı. Ekonomi Bakanlığının ithalat rejimiyle ilgili aldığı yeni bir karar Resmi Gazete ’nin mükerrer sayı-

sında yayımlandı. Karara göre 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye’de üretimi bulunmayan bazı özel tanımlı kimyasal, tekstil, demir-çelik, elektrik-

elektronik ürünlerinin yer aldığı 1.882 adet hammaddede gümrük vergileri sıfırlandı. Alınan kararla sanayicilerin düşük maliyetle hammadde teda-

rik etmesi ve bu sayede üretim imkanlarını geliştirerek uluslararası arenada rekabet güçlerini artırması hedeflenmekte. Ayrıca alınan karar iç piya-

saya yönelik üretim yapan firmalar için de döviz kurundaki artışın ithal girdi maliyetleri üzerinde yarattığı baskıyı hafifletici yönde etki yapacaktır.   

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan ABD’nin çelik ithalatına yönelik almış olduğu %25 ilave gümrük vergisinin etkilerini değerlendirdi. 

ABD’nin vergi kararının ilk aşamasında AB, Kanada ve Meksika’nın muaf bırakıldığını hatırlatan Aslan, bu süreçte Türkiye’nin ihracat performansı-

nın olumsuz etkilendiğini belirtti. İlave gümrük vergisinin tüm ülkelere uygulanmadığı bu dönemde talebin Türk ürünlerinden AB, Kanada ve Mek-

sika gibi vergiden muaf olan ülkelere kaydığını belirten Aslan, Haziran ayı itibariyle muafiyetlerin kaldırıldığını, artık verginin tüm ülkelere aynı 

oranda uygulandığını ifade etti. Bu durumun Türkiye’nin ihracat performansına olumlu yansıyacağını belirten Aslan, üçüncü ve dördüncü çeyrekte 

ABD’deki kayıpların kısmen de olsa telafi edilebileceğinin altını çizdi.   

Tasarrufların artırılması için uygulamaya konulan Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) Otomatik Katılım süreci 45 yaş altındaki çalışanların kade-

meli olarak sisteme dahil olmalarıyla genişlemeye devam ediyor. 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye genelinde 10-50 arası çalışanı bulunan özel 

sektör firmaları da sisteme katılacak. Böylece 1 Temmuz itibariyle 2,7 milyondan fazla kişi BES’e dahil olacak. Özel sektörde 10 ve daha az çalışanı 

olan firmalarda ise BES’e otomatik katılım 1 Ocak 2019’da gerçekleşecek.  

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), Siemens PLM Software ile üretim tesisinde bütünsel bir dijital ikiz uygulaması için iş birliğine 

gitti. Siemens ile olan iş ortaklığını 11 yıl daha uzatan TAI, Teamcenter portföyü, NX yazılımı, Simcenter çözümü ve Tecnomatix portf öyü de 

dahil olmak üzere Siemens'in uçtan uca dijitalizasyon portföyündeki çok sayıda üründen faydalanıyor. Dijital ikiz uygulaması sayesinde karmaşık 

programlar daha çabuk uygulamaya alınacak, fiziksel prototip süreçleri azalacak ve ürünlerin pazara sunulma süresi önemli ölçüde kısalacak. 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, patates fiyatlarındaki seyrin ardından ithalat kararını açıkladığı günün hemen sonrasında Suriye'den 4 bin top 

patatesin ithal edildiğini belirtti.  Zeybekçi, hızlı sonuç almak için ithalat yoluyla müdahaleyi seçtiklerini vurguladı. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, bu yıl nohut rekoltesinde %17 artış beklendiğini belirterek, TMO'nun 2 Temmuz Pazartesi 

gününden itibaren alımlara başlayacağını duyurdu. Bu yıl 3,25 lira olarak belirlenen alım fiyatına ek desteklerle birlikte üreticinin eline 4,04 lira 

geçeceği ifade ediliyor. 

İzmir'de Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 

Başkanı Mahmut Özgener, buna yönelik olarak Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası ile ortak çalışma başlattıklarını belirtti. Özgener, 

OSB'nin kurulmasıyla 6 binden fazla üyelerinin faaliyet gösterdiği tarım ve hayvancılık sektörünün gelişiminde çığır açacaklarını ifade etti.  

Doğuş Otomotiv (DOAS) - İsviçre Lozan şehrinde kurulu Porsche satış ve satış sonrası servis hizmeti veren bağlı ortaklığı D-Auto Suisse SA'nın 

toplam sermayesinin % 100'ünü temsil eden payların satışı için görüşmelere başladı.  İsviçre’deki şirketin sermayesi 11.7 milyon Frank yani yakla-

şık 12 milyon dolar.  

ABD Başkanı Donald Trump, küresel ticaret savaşında yeni bir cephe açıyor. Çin, Avrupa Birliği ve Türkiye’den ithal edilen bazı ürünlere ek güm-

rük vergisi getiren Trump, İran’ın gelir kaynaklarını kesmek için harekete geçti. ABD müttefik ülkelerden İran’dan petrol ithalatını 4 Kasım’a kadar 

kesip kendisine destek olmalarını isteyecek. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili Reuters’e Washington’un İran’dan petrol ithalatını 

durdurmaları için birçok ülkeden talepte bulunduğunu ve muafiyet tanınma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. 

Türkiye Petrolleri Dağıtım A.Ş., İETT’ye ait metrobüs ve otobüslerin akaryakıt ihtiyacını karşılayacak. Türkiye Petrolleri’nin bir yıl boyunca İETT 

araçlarına yaklaşık olarak 100 milyon litre motorin ikmali yapması bekleniyor. 535 adedi metrobüs olan toplam 3 bin 291 araçtan oluşan filonun 

akaryakıt temini için yapılan ihaleyi kazanan Türkiye Petrolleri sadece İETT için hizmet verecek olan 24 saat araç takip sistemi ve kameralarla izle-

nen yeni bir tanker filosu kurdu.  
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Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi için Dünya Bankası ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankası ile toplamda 1,2 milyar dolarlık finansman anlaşması 

imzalandı. İmza töreninde bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Hem geri ödeme koşulları ve uygun maliyeti 

hem de düşük faizi ile Türkiye için önemli bir finansman kaynağı olacak. Geçen yıl Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisinin 550 milyon metreküplük 

ilk fazını devreye aldık. O gün milletimizle bu tesisimizin kapasitesini 5,4 milyar metreküpe çıkarma projemizi paylaşmıştık. İnşallah yoğun bir çalış-

ma ile kapasiteyi kademeli olarak artıracak ve 2023 yılından önce 5,4 milyar metreküplük kapasiteye ulaşacağız. Silivri doğalgaz depolama tesisi-

mizdeki genişleme ile birlikte 10 milyar metreküplük depolama hedefimize de ulaşacağız." ifadelerini kullandı. Albayrak ayrıca, Türkiye’nin enerji-

de gelecek vizyonu olan bir milli enerji ve maden politikası olduğunu belirtti. 

2017 senesinde dünya genelinde LNG ihracatı bir önceki yıla göre 46,8 milyar metreküp artarak toplam 393,4 milyar metreküp oldu. British 

Petroleum (BP) 2018 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu verilerine göre, LNG ihracatında Katar, geçen sene bir önceki seneye kıyasla %3,5 

oranında gerileyerek 103,4 milyar metreküp seviyesine inmesine rağmen ilk sırada yer aldı. En çok LNG ihraç eden ülkelerde Katar’ı sırayla 75,9 

milyar metreküplük ihracatla Avustralya, 21,7 milyar metreküplük ihracatla Endonezya ve 17,4 milyar metreküplük ihracatla ABD seyretti. Küresel 

enerji piyasalarında geçen sene en çok LNG ithal eden ülke 113,9 milyar metreküplük alımla Japonya oldu. Japonya’yı sırayla Çin, Güney Kore ve 

Hindistan izledi. Avrupa’da en büyük LNG alıcıları ise İspanya ve Türkiye oldu. İspanya, geçen sene 16,6 milyar metreküplük LNG ithal ederken, 

bunu 10,9 milyar metreküplük ithalatla Türkiye seyretti. Türkiye’nin ana LNG tedarikçileri ise Cezayir, Nijerya ve Katar oldu. 

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı Nisan’da geçen yılın aynı ayına göre %13 azalarak 3 milyar 670 milyon metreküpe indi. Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumunun (EPDK) "2018 Nisan Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, geçen yıl Nisan ayında 4 milyar 250 milyon metreküp doğalgaz ithal edilir-

ken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 13 azaldı ve 3 milyar 670 milyon metreküpe düştü. Toplam ithalatın 3 milyar 61 milyon metreküpü boru 

hatlarıyla, 609 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi. 

Rekabet Kurumu (RK), Bilgin Enerji'ye ait Yapısan Elektrik Üretim A.Ş.'nin Viyana merkezli uluslararası petrol ve gaz şirketi OMV'den, OMV 

Samsun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi devralmasını onayladı. OMV Samsun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Samsun’da inşa ettiği 

896.69 MWm/886.92 MWe lisans kapasitesine sahip doğal gaz kombine çevrim santralini 2013’te işletmeye aldı. 

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’ten İmar Barışı’ndan yararlananlara abonelik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Yapı 

Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ başlıklı tebliğin Resmî Gazete’de yayımlanması ile birlikte kamuoyunda İmar Barışı olarak ifade 

edilen süreç başlamış oldu. Yeni düzenlemeye göre 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen yapılara verilecek olan Yapı Kayıt Belgesi için müracaatlar 

31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendireceği kurum ve kuruluşlardan ya da e-devlet üzerinden Yapı 

Kayıt Belgesi alanlar, bulundukları illerde bulunan elektrik dağıtım şirketleri ile ‘Bağlantı Anlaşması’, perakende elektrik şirketi ile de ‘Perakende 

Satış Sözleşmesi’ imzalayarak elektrik aboneliği sürecini başlatabilecekler. İstanbul’un Avrupa yakasında Yapı Kayıt Belgesi alanlar da elektrik dağı-

tım şirketi ile ‘bağlantı anlaşması’ yaptıktan sonra CK Enerji Boğaziçi Elektrik ile ‘perakende satış sözleşmesi’ imzalayarak abonelik işlemlerini ger-

çekleştirebilecek. 

NISSAN, Yenilikçi Enerji Teknolojileriyle İklim Çözümlerinde Mükemmellik Ödülü’nü kazandı. Elektrikli araçlarda yaptığı öncü çalışmalarla bir-

çok ödül kazanan Japon otomotiv devi NISSAN geliştirdiği yenilikçi enerji çözümleriyle, Financial Times ve Dünya Bankası Grubu üyesi Internatio-

nal Finance Corporation tarafından ödüllendirildi. NISSAN’ın ödül almasını sağlayan teknolojilerden Vehicle-to-Grid sistemi elektrikli otomobiller-

de üretilen fazla enerji ile elektrik şebekesini besleme imkânı sağlıyor. Bu teknoloji, şebekeyi daha istikrarlı ve sürdürülebilir hale getirirken, aynı 

zamanda tüketicilerin enerji kaynaklarını yönetmelerine yardımcı da oluyor. 

Aramco ve ADNOC arasında stratejik ortaklık kuruldu. Suudi petrol devi Aramco ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), Hindistan’ın Maha-

raştra eyaletindeki Mumbai şehrinin 215 mil güneyindeki Ratnagiri bölgesinde günlük 1,2 milyon varil ham petrol kapasitesine sahip rafineri 

kompleksinin geliştirilmesi için Ratnagiri Rafineri ve Petrokimya Limited Şirketi (RRPCL) ile stratejik bir anlaşma imzaladı.  Hindistan’ın başkenti 

Yeni Delhi’de imzalanan anlaşma için düzenlenen törene Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Bakanı ve ADNOC Şirketler Grubu İcra Kurulu Başka-

nı Dr. Sultan Ahmed el-Cabir ile Suudi Aramco Şirketi İcra Kurulu Başkanı Emin Hasan en-Nasır katıldı. 
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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.  

 


