
Dolar/TL dün sert şekilde geriledikten sonra bu sabah seansında 5,90-5,91 

aralığında işlem görüyor. Çarşamba günü kapanışa doğru başlayan ve dün 

5,8470 ile 24 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL bu 

sabah %0,5 kadar yükseldi. Borsa İstanbul’da da önemli bir ralli gerçekleşti. 

Bu hafta içinde yapılan düzenlemelerle fonlara portföylerinin belli bir kısmını 

Borsa İstanbul'da değerlendirme zorunluluğu getirilmesinin ve CDS primleri-

nin 500 puanın altına inmesinin etkili olduğunu görüyoruz. Öte yandan Avru-

pa borsalarındaki değer kazançları ve kurdaki gerileme de borsanın alış ağır-

lıklı bir seyir izlemesine yardımcı oldu. Toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira 

olurken bankacılık endeksi %4,5 ve holding endeksi %2,75 değer kazandı. 

Böylece BIST 100 endeksi, günü 90 bin puanın hemen üzerinde tamamladı. 

Bu sabah 2019 yılı ilk çeyrek büyüme verisi ve Nisan ayı dış ticaret rakamları 

açıklanacak. Büyümeye ilişkin olarak piyasada medyan beklenti yıllık bazda     

-%2,5 olurken 2019 yılının tamamı için ise %0 büyüme bekleniyor. Çeyreklik 

bazda muhtemelen artı bir değer kaydedilecek ve ekonomi teknik anlamda 

resesyondan çıkacak. Hazine ise saat 17.00'de üç aylık iç borçlanma stratejisi-

ni duyuracak.  

Hedef yine Meksika. ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'dan ABD'ye yasa-

dışı yollarla gelen göçmen sayısındaki artışı gerekçe göstererek Meksika'dan 

ithal tüm ürünlerden %5 gümrük vergisi alacağını ve yasadışı göç durana ka-

dar vergilerin kademeli olarak artırılacağını açıkladı. Trump'ın gece saatlerin-

de yaptığı bu beklenmedik açıklama, zaten ABD'nin başlıca ihracat ve ithalat 

pazarlarıyla yaşadığı ticaret geriliminin tırmanmasından endişe eden yatırım-

cılarda kaygı yarattı. Meksika'nın para birimi peso sert gerilerken, Meksika'da 

ürettikleri otomobilleri ABD'ye satan şirketlerin hisseleri ve ABD borsaları va-

deli kontratları geriledi. Resmi açıklamaya göre gümrük vergisi 10 Haziran'da 

%5 olarak uygulanacak, daha sonra her ay düzenli olarak artarak 1 Ekim'de   

%25'e yükselecek. Öte yandan Çin'de resmi imalat sektörü satın alma yöneti-

cisi endeksi (PMI) Mayıs ayında beklentilerin altında değer alarak 49,4'e geri-

31-May TCMB, Finansal İstikrar Raporu 
 TÜİK, Dış ticaret istatistikleri, Nisan 
 TÜİK, GSYH büyümesi, 1Ç19 (Piyasa ve TSKB Bek.: -%2,5) 

 KTB, Sınır giriş istatistikleri, Nisan 
3-Haz TÜİK, Enflasyon, Mayıs (Piyasa Bek: %1,3, TSKB Bek: %1,2)  
 Euro Bölgesi, İmalat PMI, Mayıs 
4-Haz ABD, Fabrika siparişleri, Nisan 

5-Haz Euro Bölgesi, Perakende satışlar, Nisan 
 ABD, FED Bej Kitap raporu 
6-Haz Euro Bölgesi, ECB faiz oranı kararı 
 Euro Bölgesi, GSYH büyümesi 1Ç19 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.29            7.137%

22 Nisan 2020 5.125% 98.57            6.806%

18 Mayıs 2021 4.875% 93.50            8.548%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 90,012             3.24% -4.43% -1.38%

BİST-30 112,405          3.31% -4.24% -1.69%

XUSIN 107,398          2.62% -5.38% 2.41%

XBANK 117,554          4.54% -2.20% -0.16%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.8746 -2.24% 0.75% 11.10%

Euro/TL 6.5506 -2.11% 0.30% 8.23%

Sepet Kur* 6.2159 -2.24% 0.49% 9.53%

Euro/Dolar 1.1130 0.01% -0.58% -2.96%

Dolar/JPY 109.60 0.02% -1.61% 0.04%

DXY 98.1420 -0.04% 0.32% 2.01%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1288.50 0.73% 1.43% 0.45%

Reuters/Jefferies CRB* 187.10 -0.87% -2.48% 6.33%

Brent (Dolar/varil) 66.87 -1.27% -6.82% 21.47%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.55 0.51% -0.85% -12.93%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 25.51% 25.74%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 19.09% 19.66%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.17% 2.26%
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ledi. Bu iki haberle birlikte Asya hisse senedi piyasaları güne satışla başladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi düşüş trendine bugün de devam ediyor,   

%2,17'nin altı görüldü.  

Haftalık para banka ve menkul kıymet istatistikleri açıklandı. 24 Mayıs haftasında; 

 Yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senetleri net 96,1 milyon dolar azaldı. DİBS'lerdeki net hareket ise 51,2 milyon dolar artış yö-

nünde gerçekleşti. Böylece yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku 25,1 milyar dolar, DİBS stoku ise 12,5 milyar dolar ola-

rak gerçekleşti.                                  

 Merkez Bankası'nın altın rezervleri 272 milyon dolar azalışla 20,5 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde Merkez Bankası'nın döviz rezerv-

leri 1,3 milyar dolar artışla 73,1 milyar dolara yükseldi. Böylece toplam rezervler 1,1 milyar dolar artışla 93,6 milyar dolara yüksel-

di.                                    

 Yabancı Para (YP) mevduat istatistikleri yayınlandı. Gerçek kişilerin YP mevduatları bir önceki haftaya göre 144 milyon dolar azaldı. Aynı 

dönemde tüzel kişilerin YP mevduatı ise 461 milyon dolar seviyesinde yükseliş kaydetti. Toplam YP mevduat hacmi 214 milyar dolar sevi-

yesinde gerçekleşti.                                          

 Türk Parası (TP) kredi miktarı bir önceki haftaya göre 2,8 milyar lira azalış kaydetti. Böylece TP kredilerin 3 aylık artış eğilimi %13,5 seviye-

sine geriledi. Yabancı Para (YP) krediler ise 1,5 milyar dolar azalarak 161,3 milyar dolar seviyesine ulaştı.  

Sabancı Holding (SAHOL) – Otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretimi yapan Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi İsviçre merkezli 

True Value Capital Partners’a sattı. Satış anlaşmasına göre 825 milyon lira şirket değeri üzerinden, borç ve nakit düzeltmeleri yapıldıktan son-

ra 375 milyon lira hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirildi. 

Yerli girişim Foriba, İngiltere merkezli Sovos'a satıldı. Şirketlerin muhasebe ve finans tabanlı iş süreçlerini dijital platforma aktarmaları için 

e-dönüşüm çözümleri sunan Foriba’nın çözümleri Savos’un platformuna dahil edilecek. Böylelikle, uluslararası şirketlere, global dolaylı vergi 

yükümlülüklerini tek bir merkezden yönetme olanağı sunulacak. Satın almayla ilgili konuşan Sovos CEO'su Andy Hovancik, "2025 yılı itibarıyla 

sanayileşmiş ve gelişmekte olan ekonomilerdeki şirketlere ait faturaların %75'inden fazlasının e-faturaya geçmesi bekleniyor. Sovos'un Fori-

ba'yı satın alması, B2B ve B2C geçişindeki müşterilerimizi korumamıza yardımcı olacak" dedi.  

Çok uluslu bilim şirketi Gilead Sciences, Pharmactive İlaç ile üretim anlaşması imzaladı. ABD merkezli Gilead Sciences, devletin stratejik 

yerli üretim öncelikleri doğrultusundaki ilaçlarını Türkiye’de üretmek üzere Pharmactive İlaç ile üretim işbirliğine gitti. Proje kapsamında, He-

patit ve HIV alanlarındaki ilaçlar, Türkiye’de Pharmactive İlaç iş birliğiyle üretilecek. Dünyada yıllık satışının 1 milyar dolara ulaşması beklenen 

Hepatit B ilacı ile başlayacak olan projenin, yenilikçi HIV ilacının üretilmesi ile devam etmesi öngörülüyor.  

Teknik tekstilde 2019 ihracat hedefi 2 milyar dolar. Teknik tekstil ürünlerinin kilogram fiyatının, normal tekstil ürünlerine göre 30-40 kat 

daha fazla olabildiğine dikkat çeken İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Bilici, 

“Örneğin yanmaz ev tekstili ürünleri talebi arttı. Daha da artacak. Yurtlar, hastaneler, oteller başta olmak üzere yanmaz halı, yanmaz perde, 

yanmaz oturma grupları tercih edecekler. Bu alanda güçlenmemiz lazım. Ayrıca, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki atılımları ile 

paralel bir gelişme izliyoruz. Askeri ürünler, otomotiv ve iş güvenliğinde çok iyi durumdayız. Bu alanlardaki hareketliliğimiz nedeniyle, teknik 

tekstil ihracatı geçen sene %14 artış ile 1,7 milyar dolar oldu. 2019 yılında da %15'lik bir ihracat artışı hedefliyoruz. Tekstilde Avrupa'nın en 

iyisiyiz ama teknik tekstilde daha yolun başındayız" şeklinde konuştu. 
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İstanbul Blockchain Okulu açılıyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ortaklığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali 

Destek Programı kapsamındaki Habitat Derneği'nin İstanbul Blockchain Okulu Projesi'nin lansmanı gerçekleştirildi. Blockchain teknolojisinin 

kullanımdaki paralar başta olmak üzere birçok alanı dönüştüreceğini belirten İstanbul Blockchain Okulu Proje Koordinatörü İsmail Metin, 

"Blockchain proje, prototip ve iş modellerini başta finans olmak üzere İstanbul'daki çeşitli sektörlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Hedef grubu-

muzda İstanbul'da yaşayan yazılımcılar, girişimciler, konuyla ilgili lise ve üniversite öğrencileri ve İstanbul'da bilişim ve finans sektörü içerisin-

deki genç teknik personeller var. Bu hedef grubunu blockchain projemize dahil etmeyi amaçlıyoruz. Ülkemizde blockchain alanındaki eğitim 

ve insan kaynağı açığını kapatmayı hedefliyoruz." dedi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan YEKA RES-2 ihaleleri dün sonuçlandı. 30 Mayıs Perşembe günü sabah saat 10.30 da 

başlayan ihaleler 4 bölge için 250’şer megavatlık kapasite tahsisini içeriyordu. Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale için dağıtılan kapasiteler 

için toplam 9 şirket yarıştı. İhalelerin sonucunda EnerjiSA ve Enercon firmaları ikişer ihale kazandı ve 500 megavatlık kapasitelere sahip oldu-

lar. Tavan fiyatı megavatsaat başına 55 dolar ihaleleri Aydın bölgesinde 45,6 dolar/MWh ile EnerjiSA, Muğla bölgesinde 40 dolar/MWh ile 

Enercon, Balıkesir bölgesinde 35,3 dolar/MWh ile Enercon ve Çanakkale bölgesinde 36,7 dolar/MWh ile EnerjiSA kazandı. İhale sonrasında 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamasında ise firmaların minimum %65 yerlilik şartıyla üretilecek rüzgâr türbinlerini kulla-

nacaklarını söyledi. Dönmez ayrıca, güneş YEKA’sı hakkında da açıklamalarda bulundu. Dönmez, “Şu anda güneşle alakalı çalışmalarımız de-

vam ediyor. Orada farklı bir model üzerinde çalışıyoruz. Daha küçük ölçekte doğudan batıya güneş potansiyelinin yüksek olduğu illerde 40'ar 

50'şer megavatlık mini YEKA GES'leri planlıyoruz. Onun takvimini de önümüzdeki günlerde açıklayacağız." dedi. 

Adularya Enerji’nin özelleştirme ihalesi 10 Temmuz’da yapılacak. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TSMF) Başkanı Muhiddin Güral yaptığı 

açıklamada 2016 yılında TSMF’ye devredilen 2x145 megavat kurulu güce sahip Adularya Enerji Yunus Emre Termik Santrali’nin satış ihalesinin 

10 Temmuz’da yapılacağını belirtirken ihalenin toplam muhammen bedelinin 1,1 milyar lira olduğunu ifade etti. Yunus Emre Termik Santrali 

yılda 2,2 milyon ton kömür işleme ve 2,4 milyar kilovatsaat elektrik üretme kapasitesine sahip. 

SOCAR’ın EWE satın alımının 17 Haziran’da tamamlanması planlanıyor. Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Bil-

gi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) onayından geçen satın alma, 17 Haziran’da tamamlanacak. Bu tarih itibarıyla Bursa ve Kayseri’de 

gaz dağıtımı yapan Bursagaz ve Kayserigaz’ın %80’i, ticaret ve elektrik dağıtım şirketi EWE Enerji, enerji servisleri hizmeti veren Enervis ve te-

lekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren Millenicom’un %100 hissesi, SOCAR Türkiye’ye geçecek.  

Türkiye’nin en büyük hidrojen peroksit üreticisi olan Garipoğlu Şirketler Grubu’na bağlı Hidrojen Peroksit A.Ş’nin tamamı alanında Alman 

sanayi şirketi United Initiators’a devrediliyor. İki taraf, anlaşma için görüşmelere başladı. Balıkesir’in bandırma ilçesinde üretim yapan Hid-

rojen Peroksit A.Ş. 2001 yılında Bakanlar Kurulu kararınca kuruldu. 40 bin ton yıllık üretim kapasitesine sahip Türkiye’nin birinci, dünyanın ise 

sekizinci büyük hidrojen peroksit üreticisi olan firma, 70’ten farklı ülkeye ihracat yapıyor.  
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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. 


