
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon 

görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 

yaptığı açıklamada görüşmede ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığını ve 

Rusya’dan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda or-

tak bir çalışma grubu kurulması teklifinin yinelendiğini belirtti. Altun, iki lide-

rin Japonya’da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda muta-

bık kaldıklarını aktardı.  

Ticaret savaşlarında yeni aşama. ABD başkanı Donald Trump’ın “bir anlaşma 

için hazır değiliz” açıklamasının ardından Çin’de Komünist Parti’nin resmi ya-

yın organı niteliğinde olan “People’s Daily” gazetesi Çin’in ABD’yi bu ülkenin 

savunma sanayi ve yüksek teknolojili tüketim malı elektroniğinde ihtiyaç duy-

duğu “nadir toprak elementi” (REM) ihracatını sonlandırarak vurabileceğini 

yazdı. ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Jeolojik Araştırma (U.S. Geological Sur-

vey) biriminin raporunda yer alan bilgilere göre, 2018 yılı itibariyle küresel 

nadir toprak elementleri rezervinin %36,6'sı Çin'de bulunurken üretimin %

70,5'i Çin'de gerçekleştirilerek ihraç ediliyor. Rapora göre ABD, nadir toprak 

elementleri ithalatının %80'ini Çin'den yapıyor. Ticaret savaşlarının yeni dal-

gası Haziran sonundaki G20 Zirvesi öncesinde pek de yatışacakmış gibi dur-

muyor.  

Riskten kaçış eğilimi hızlanarak devam ediyor. MSCI Asya-Pasifik hisse en-

deksi son 4 ayın en düşük seviyesine çekilirken hisseden tahvillere kayış sürü-

yor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri Çarşamba günü %2,21 ile son 20 ayın en düşük 

seviyesine inerken Alman 10 yıllık tahvil faizleri %-0,179 ile son 3 yılın dibini 

gördü. Getiri arayışı Avrupa periferisini de etkiledi, İspanya ve Portekiz faizleri 

rekor düşük seviyelere geriledi.  

Avrupa Merkez Bankası “Finansal İstikrar Değerlendirme” raporunu yayım-

ladı. Raporda, küresel ekonomik büyüme beklentilerine yönelik belirsizlikle-
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.30            7.094%

22 Nisan 2020 5.125% 98.36            7.040%

18 Mayıs 2021 4.875% 93.25            8.681%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 87,186             0.47% -8.62% -4.47%

BİST-30 108,801          0.54% -8.58% -4.85%

XUSIN 104,657          0.47% -7.90% -0.21%

XBANK 112,449          -0.75% -8.46% -4.49%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.0090 -0.30% 1.10% 13.64%

Euro/TL 6.6917 -0.54% 0.64% 10.56%

Sepet Kur* 6.3543 -0.39% 0.87% 12.04%

Euro/Dolar 1.1129 -0.28% -0.49% -2.96%

Dolar/JPY 109.58 0.20% -1.84% 0.02%

DXY 98.1440 0.01% 0.47% 2.06%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1279.20 0.01% 0.22% -0.28%

Reuters/Jefferies CRB* 188.74 0.05% -1.94% 7.27%

Brent (Dolar/varil) 69.45 0.39% -1.46% 28.28%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.62 -0.84% -1.18% -11.19%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 25.74% 25.94%

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

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.27% 2.27%
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rin finansal piyasalarda yüksek dalgalanmalara yol açtığını belirterek, “Beklenenden daha zayıf bir büyüme ve ticari ihtilafların olası artışı, var-

lık fiyatlarındaki düşüşü tetikleyebilir.” uyarısında bulundu. 

ABD Hazine Bakanlığı “ABD’nin Önemli Ticaret Partnerlerinin Makroekonomik ve Döviz Kuru Politikaları” raporunun yeni sayısını yayımla-

dı. Trump yönetimi, raporda ABD'nin önde gelen ticaret ortaklarının kur manipülatörü kriterlerinin karşılanmadığını ancak Çin de dahil ol-

mak üzere dokuz ülkenin yakından izlenmesi gerektiği belirtildi. Rapor ile İrlanda, İtalya, Malezya, Singapur ve Vietnam, halihazırda izlenmek-

te olan Çin, Almanya, Japonya ve Güney Kore dörtlüsüne eklenirken, Hindistan ve İsviçre, ek inceleme kapsamındaki ülkeler listesinden çıkarıl-

dı. 1994 yılındaki Clinton yönetiminden bu yana hiçbir ABD Hükümeti, ticari ortaklarını kur manipülatörü olarak nitelemedi. Donald Trump, 

seçim kampanyası boyunca yuanın değerini piyasaya müdahale ederek düşük tutmakla suçladığı Çin'i göreve geldiği ilk gün döviz manipülatö-

rü ilan etme vaadinde bulunmuştu. 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 1 milyar 1 milyon 950 bin euroluk kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, 

bugün 1 milyar 1 milyon 950 bin euro tutarında, 31 Mayıs 2019 valörlü ve 29 Mayıs 2020 itfa tarihli kira sertifikası ihracı yapıldı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kamu alımlarında yerli ürünlere %15 fiyat avantajı sağlanması yönündeki mevzuatın daha da 

güçlendirileceğini açıkladı. Dünya Gazetesi'nden Mehmet Kaya'nın haberine göre Varank, kamu alımlarında yerli ürünlere %15 fiyat avan-

tajı sağlanması yönündeki mevzuatın daha da güçlendirileceğini, alım yapan kuruluşlar tarafından hali hazırdaki mevzuatta belirtilen düzenle-

menin yeterli etkiyi göstermediğini söyledi. Varank, kamudaki ana sıkıntılardan birinin de mal alımlarında şartnameler yoluyla ürün işaret et-

menin devam etmesi olduğuna dikkat çekti. 

Toyota ve Panasonic'in elektrikli araçlarda kullanılmak üzere geliştirecekleri bataryalarını Türkiye'de üretmeye hazırlandıkları ortaya çıktı. 

Söz konusu gelişme ise Rekabet Kurulu'nun bugün verdiği kararların arasında yer aldı. Kurulun karar metninde, "Toyota ve Panasonic tarafın-

dan, prizmatik lityum-iyon otomotiv akülerinin Ar-Ge, üretim ve satışı ile diğer otomotiv akü teknolojilerine yönelik Ar-Ge faaliyetleriyle iştigal 

edecek bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi" ifadesine yer verildi. 

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ile Nielsen’in hazırladığı TAMPF-Nielsen Perakende Endeksi Mart 

2019 verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde perakende sektörünün enflasyondan arındırılmamış toplam cirosu %24 arttı. TAMPF Yönetim Ku-

rulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, "Büyümenin %4'lük kısmı yeni mağaza açılışlarından gelirken, %19'luk kısmı metrekare başına ciro büyü-

mesine işaret ediyor. Büyüme, enflasyona yakın gerçeklemiş görünmekle beraber gıda dışı büyüme, mağaza açılışları düşüldükten sonra 

enflasyonun bir parça altında kaldı. Gıda büyümesi ise gıda enflasyonunun altında realize oldu. TÜİK perakende endeksi ile mukayese ettiği-

mizde modern perakendenin sektörde büyümeye bu çeyrekte de liderlik ettiğini görüyoruz. İkinci ve üçüncü çeyrek sonuçlarının ekonomik 

aktivite açısından çok daha belirleyici olacağını, Tüketici Güven Endeksi gelişiminin bu sonuçlara etki edeceğini öngörüyoruz." dedi. 

TÜSİAD ve Deloitte Digital tarafından hazırlanan "E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar: 2019" başlıklı rapor açıklandı. 

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Dijital dönüşümün sürdürülebilir büyümemiz için bir fırsat olduğuna ve bu fırsatı kaçırma 

lüksümüz olmadığına inanıyoruz. Ülkemiz, küresel e-ticaret pastası içinde henüz hatırı sayılır bir paya sahip olmasa da önemli bir potansiyeli 

barındırıyor" dedi. Rapora göre B2C e-ticaret pazar büyüklüğünün 2019'da 3,5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. 

Türkiye, denim ihracatında dünya dördüncüsü oldu. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “2018 yılında 

hem denim kumaşı hem de denim giysi ihracatında dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yerimizi aldık. Toplam 4 milyar 910 milyon dolar 
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olan dünya denim kumaş ihracatında 338 milyon dolar ihracat ile %7, hazır giyiminde ise 2,1 milyar dolar ihracat ile %4,5 paya ulaşarak, her iki 

branşta da dünyanın en fazla ihracat yapan dördüncü ülkesi olduk" açıklamasını yaptı.  

Ambalajda 2023 ihracat hedefi 10 milyar dolar. Türkiye ambalaj sektörünün geçen yıl 23 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaştığına işaret 

eden Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, ihracatın da 2018 yılında bir önceki yıla göre göre miktar olarak %9 ve değer 

olarak %11 arttığını kaydetti. Sarıbekir, 2023'te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 10 milyar dolarlık ihracat hedeflendiğini belirtti. 

Enerji yatırımlarının yarısına yakını düşük karbonlu kaynaklara yapıldı. ICCI 2019 – Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nda 

“Türkiye’nin Enerji Dönüşümünün Finansmanı” adlı oturumunda SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından yayınlanacak olan “Enerji Fi-

nansmanı Raporu”nun ön bulguları paylaşıldı. Rapora göre 2002-2018 yılları arasında gerçekleşen 110 milyar dolarlık enerji sektörü yatırımı-

nın %45’den fazlası yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi ve enerji verimliliği gibi düşük karbonlu yerli enerji kaynaklarına yapıldı. Oturumda, 

2018 yılında, enerji sektörünün toplam kredi borcunun 45,4 milyar dolar seviyesine çıktığı belirtilirken, söz konusu borcun yarısı yurt içi kredi-

lerden, diğer yarısının da eşit paylarda doğrudan dış borç ve yurt içi kurumlar aracılığıyla kullandırılan kaynaklardan meydana geldiği ifade 

edildi. 

Elektrikte türetici (tüketen üretici) olma hızını finansman maliyeti belirleyecek. Solar Çatı Kurucusu Utku Korkmaz 25. Uluslararası Enerji ve 

Çevre Fuarı ve Konferansı’nda yaptığı konuşmasında elektrik tüketicisinin üretici de olacağını belirtirken, finansman maliyetinin bahsi geçen 

dönüşümün hızında etkili olacağını ifade etti.  
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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. 


