
Asya borsaları, bu sabah Çin ile ABD’nin yürüttükleri ticaret müzakerelerinde iler-

leme kaydettiklerine yönelik haber akışı ile gelen iyimserlikle hafif yükseldi. ABD 

Başkanı Donald Trump Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Cumartesi günü ticaret ko-

nusunu olumlu geçen bir telefon görüşmesinde ele aldıklarını ve "büyük ilerleme" 

kaydettiklerini açıkladı. Ancak Çin devlet basını görüşme hakkında daha temkinliydi 

ve Xi'nin müzakere heyetlerinin orta bir noktada, iki tarafın da yararına bir uzlaşı 

sağlayabileceklerini umduğunu belirttiği ifade edildi. Öte yandan Çin'de açıklanan 

veriler ekonomi için artık netleşmeye başlayan bir yavaşlamaya işaret ederek yatı-

rımcının risk iştahını azalttı. Beklentinin altında kalan Çin imalat sektörü Aralık ayı 

resmi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) verisi 49,4 değeri ile uzun bir aradan son-

ra ilk defa daralma kaydetti (en son Temmuz 2016: 49,9). Hizmet sektörü ise imala-

tın aksine büyüdü. Çin'de dengelenme çabası artık hissedilir düzeyde ve ticaret sa-

vaşının etkileri verilere nüfuz ediyor (özellikle çelik PMI verisi bu konuda öne çıkı-

yor). 2019 yılında Çin Merkez Bankası'nın munzam karşılıkları düşürerek piyasaya 

likidite sunmaya devam edeceğini, Çin merkezi hükümetinin ise imalat sektörüne 

yönelik yeni teşvik politikaları açıklayacağını öngörmekteyiz. Son dönemde global 

bazda ABD kaynaklı haberlerle yön bulan piyasada yurtiçinde ise Suriye'ye yönelik 

gelişmeler izlenirken, dolar/TL yılın son işlem gününe 5,28 seviyesinin altında Cuma 

günkü kapanışına yakın başladı. Yurt içinde bugün saat 10.00'da Kasım ayı dış tica-

ret istatistikleri ve saat 17.00'de Hazine üç aylık borçlanma stratejisi açıklanacak. 

Bu hafta piyasada yurt içinde Aralık ayı enflasyonu, yurt dışında ise ABD'de ISM 

imalat endeksi, Cuma günü Euro Bölgesi enflasyonu ve ABD istihdam verileri izlene-

cek. 

Türkiye ve Rusya'nın dışişleri ve savunma bakanları ABD'nin askerlerini Suri-

ye'den geri çekme kararının ardından ülkede askeri koordinasyonu nasıl sağlaya-

caklarını görüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Cumartesi günü yaptığı 

açıklamada, "Bugün, Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki terörizm tehdidinin tam olarak 

ortadan kaldırılması maksadıyla Rusya ve Türkiye'nin askeri temsilcilerinin sahada 

atacakları adımları nasıl koordine etmeye devam edecekleri konusunda bir anlayışa 

ulaştık" dedi. Bu arada ABD Kongresi'nin önde gelen senatörlerinden ABD Senatosu 

Silahlı Hizmetler Komisyonu üyesi Lindsey Graham, Suriye'den çekilme kararı alan 

ABD Başkanı Donald Trump'ın DAEŞ'i ortadan kaldırmayı taahhüt ettiğini söyledi. 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.41            7.378%

22 Nisan 2020 5.125% 96.25            8.202%

18 Mayıs 2021 4.875% 91.13            9.105%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 90,435             -0.59% -5.22% -21.59%

BİST-30 113,352          -0.67% -5.01% -20.24%

XUSIN 104,068          -0.09% -5.97% -19.58%

XBANK 117,097          -0.45% -5.46% -31.67%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.2715 -0.17% 2.50% 39.13%

Euro/TL 6.0203 -0.18% 2.53% 32.38%

Sepet Kur* 5.6491 -0.12% 2.35% 35.51%

Euro/Dolar 1.1436 0.06% 0.33% -4.67%

Dolar/JPY 110.26 -0.66% -2.19% -2.14%

DXY 96.4020 0.08% -0.89% 4.73%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1280.67 0.43% 4.66% -1.67%

Reuters/Jefferies CRB* 176.62 0.29% -6.04% -10.06%

Brent (Dolar/varil) 53.21 0.08% -12.28% -21.94%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.30 -5.36% -5.92% 5.86%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.73% 19.97%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.49% 16.61%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.05% 7.05%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.74% 2.77%
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Merkez Bankası, 2019 yılı birinci çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapmadı. TCMB'den hafta 

sonunda 2019'un ilk çeyreğine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamış-

tır" denildi. TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı %2,25, aylık azami gecikme faiz oranı %2,75, yabancı para 

cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı %1,80, aylık azami gecikme faiz oranı %2,30 seviyesinde bulunuyor. 

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) artış oranı 2019 yılı için %15,9 olarak belirlendi. Yeni oranın belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Res-

mi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı ve yarın yürürlüğe girecek. 

Reuters'ın anketine göre otomotiv, beyaz eşya ve mobilya vergi indirimleri ve kampanyaların yanı sıra enerji fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle 

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Aralık'ta da %0,23 düşüşle %20,52'ye gerilemesi bekleniyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, An-

kara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Aralık'ta bir önceki aya göre %0,08 azaldığını açıkladı.  

Rusya, Interfax haber ajansında yer alan habere göre, Türkiye'den ithal domatese tanınan kotayı iki katına çıkararak yılda 100 bin tona yük-

seltmeyi değerlendiriyor. Interfax'ta Cumartesi yer alan haber taslak bir kararnameye dayandırıldı. Rusya 2015 yılında savaş uçağını düşürme-

sinin ardından Türkiye'den sebze ithalatını durdurmuş, ancak Kasım 2017'den itibaren kademeli olarak ithalata izin vermişti. 

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Kasım'da %19, ilk 11 ayda %22,25 artışla 37,5 milyon kişi oldu. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 

güvenlik endişeleri ve Rusya ile yaşanan krizin etkisiyle 2016 yılında sert bir düşüşle 25,3 milyon kişiye gerilemiş, 2017 yılında ise 32,4 milyona 

yükselerek toparlanmıştı. 2016 yılında Rusya ile uçak krizi sonrası sert şekilde daralan Rus turist sayısı 2017'de yaklaşık 4,5 kat artışla 4,7 milyona 

yükselmiş ve Türkiye için tarihi bir rekor olmuştu. Bu yılın ilk 11 ayında ise 5,9 milyon kişi ile Türkiye'ye en çok Rusya'dan yabancı ziyaretçi geldi ve 

geçen yılki rekor kırılmış oldu. İlk 11 aylık verilere göre Rus turistler tüm yabancı ziyaretçilerin %15,6'sını oluştururken bu ülkeyi Almanya takip 

etti. Almanya'dan ilk 11 ayda 4,3 milyon yabancı ziyaretçi gelirken Alman ziyaretçiler tüm yabancı ziyaretçilerin %11,6'sını oluşturdu. Verilere bak-

tığımızda Türkiye'ye 2015 yılında 19,1 milyon Avrupa menşeili ziyaretçi gelmişti. 2016 yılındaki kayıplar sonrasında 2017 yılında da Avrupalı turisti 

ülkeye çekmek kolay olmadı. Bu yılın ilk 11 ayına bakıldığında ise bir önceki yıla kıyasla %32,6'lık bir artışla 16,6 milyon ziyaretçi söz konusu oldu. 

Dolayısıyla Avrupa tarafındaki toparlanma sevindirici. Yeni Ekonomi Programı'na göre 2017'de 22,5 milyar dolar olan seyahat gelirlerinin bu yıl 29 

milyar dolara, önümüzdeki yıl 34 milyar dolara, 2020'de 38 milyar dolara, 2021'de ise 42 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı 

Tayyip Erdoğan ise önümüzdeki yıl Türkiye'ye 50 milyonun üzerinde turist hedefleneceğini belirtmişti. Cari açığın en önemli finansman kaynağı 

olan turizm sektöründe toparlanmanın 2019 yılında da hız kesmeden devam edeceğini öngörüyoruz. 

9 milyon 500 bin vatandaş imar barışından faydalandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Trabzon'da yaptığı açıklamada, imar barışından 

yararlanan 9 milyon 500 bin kişinin 14 milyar liralık bedel ödediğini söyledi. 31 Aralık’ta sona erecek olan imar barışı sürecinin uzatılmasına ilişkin 

ciddi bir talep olduğunu belirten Kurum, imar barışının uzatılmasını süreç tamamlandıktan sonra değerlendirmeye alacaklarını belirtti.  

Kentsel dönüşüm kredilerine ait faiz oranları konut kredileri ile aynı şekilde kullandırılacak. Cumhurbaşkanının "6306 Sayılı Kanun Kapsamında 

Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de 

yayımlandı. Karar doğrultusunda, kentsel dönüşüm kredilerine ait faiz oranlarının konut kredileri ile aynı şekilde kullandırılması mümkün olacak.  

Doğuş GYO (DGGYO) – Gebze Center AVM, otel ve iki dönümlük arsanın KDV hariç 102,5 milyon Euro karşılığında Seyir Gayrimenkul Yatırım 

A.Ş.’ye satış işleminden vazgeçilmesine karar verildi. 

Garanti Bankası (GARAN) - Takipteki portföyünde yer alan 337,2 milyon TL değerindeki tahsili gecikmiş alacakları 17,55 milyon TL karşılığında 

sattı. 
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Sentetik filament iplik ithalatına soruşturma. Ticaret Bakanlığı, naylon veya diğer polamidlerden sentetik iplik ithalatının, yerli üreticilere zarar 

verip vermediğinin tespit edilmesi amacıyla korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verdi. Soruşturmaya 5402 Gümrük Tarife İstatistik Po-

zisyonlu (GTİP) ürünler dahil olacak. Yapılan ön incelemede, bu ürünlerin ithalatının mutlak ve yerli üretime göre nispi olarak artış gösterdiği ayrı-

ca yerli üretici firmaların ekonomik göstergelerinde de bozulma tespit edildiği bildirildi. 

Çocuk programlarında çikolata, şeker reklamı yapılamayacak. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılması-

na Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, çocuklar için hazırlanan radyo ve televizyon programlarında ve münhasıran çocuk-

lara yönelik diğer her türlü mecrada, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan gıda ve içecekler listesinin kırmızı kategorisinde yer alan çikolata, şeker, gof-

ret, enerji barı, kek, tatlı bisküvi, meyveli pay, çikolata kaplı bisküvi, cips, gevrek çerezler, meyve suları, enerji içecekleri, tatlandırıcılı tüm içecek-

lerle yenilebilir buzlar gibi aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve içeceklerin reklamı yapılamayacak. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, geçen yılın sonunda 77,8 milyon olan mobil abone sayısının, bu yılın üçüncü çeyreği sonun-

da 80,6 milyona ulaştığını belirtti. İşletmecilerin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettikleri toplam gelirlerin yaklaşık 16 milyar lira olduğunu dile 

getiren Turhan, aynı dönemde işletmeciler tarafından 2,3 milyar lira yatırım yapıldığını söyledi. Turhan, söz konusu dönemde sektörde 448 farklı 

işletmecinin, BTK'den elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere aldıkları 794 yetkilendirme ile hizmet verdiklerini anlattı. Mobil abone sayısın-

daki artışın sürdüğüne dikkati çeken Turhan, "Geçen yılın sonunda 77,8 milyon olan mobil abone sayısı, bu yılın üçüncü çeyreği sonunda 80,6 mil-

yona ulaştı. Böylece tarihimizde ilk kez yaklaşık %100 yaygınlığa erişildi. Sabit telefon abone sayısı da aynı dönemde 11,5 milyon oldu" diye konuş-

tu. Bakan Turhan, 1 Nisan 2016'da başlayan 4,5G'de abone sayısının 69,3 milyona ulaştığını ifade ederek, yılın üçüncü çeyreğinde aylık ortalama 

459 dakikalık mobil görüşmeyle Avrupa ülkeleri arasında bu konudaki birinciliğin devam ettiğini kaydetti. 

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, petrol fiyatları bu seviyelerde kalırsa, doğal gaz ve elektrik fiyatlarında yılbaşı itibariyle yapılan indirimlerin deva-

mının gelebileceğini söyledi. Türkiye’nin enerji ithalatı faturasına değinen Bakan Dönmez, “Petrol ve doğal gaz ithalatımızın son 10 yıl ortalaması 

44 milyar dolar. Bugünkü yıllık ithalat rakamlarını hesaplamak için yılın ortalama fiyatlarına bakmak gerekiyor. Eğer, petrol fiyatları bu seviyelerde 

kalırsa 2019’da petrol ve gaz ithalatımız 40 milyar doların altında kalabilir” dedi. Elektrik fiyatlarının sadece konutlarda indiğine değinen Dönmez, 

doğal gazda ise hem konutlarda hem de ticarethanelerde indirime gidildiğini belirtti. Bu yıl temeli atılan Akkuyu Nükleer Santrali’nde ilk ünitenin 

2023’te işletmeye alınacağını belirten Bakan Dönmez “Sinop’taki nükleer santral projesi için Japonlar fizibilitelerini Türk tarafına sundular, değer-

lendirmeler devam ediyor. Trakya’da yer alacak üçüncü nükleer santral projesiyle ilgili de lokasyon üzerinde çalışıyoruz. Orada da Çinlilerle müza-

kereler sürüyor” ifadelerini kullandı. 

Türkiye, Amerika’nın Maryland Eyaleti’nde bulunan Cove Point tesislerinden ilk LNG alımını Ocak ayında gerçekleştirecek. 150 bin metreküp 

LNG taşıyan Seri Camar gemisinin yükünü, 8 Ocak 2019 tarihinde EgeGaz’a ait Aliağa Terminali’ne boşaltması bekleniyor. 

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde değişiklik. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında, elektrik piyasasında üretim tesisinin inşaa-

tına başlanabilmesi için gerekli proje veya kesin proje onayı yerine ön proje onayının da 31 Aralık 2019'a kadar sunulabilmesine karar verildi.  

Çevreyi kirletme cezaları %23,73 oranında arttı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019 yılı için hazırlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verile-

cek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ’i yayınladı. Buna göre, Çevre Kanunu’na aykırı davranan kişi ve kuruluşlara 2019 yılında kesilecek olan para 

cezaları %23,73 oranında arttırıldı. 

Doğal gaz teminat bilgileri her saat başı yayınlanacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşle-

tim Usul ve Esasları’nda (PUE) bir dizi değişiklik yaptı. Zaman içinde yeni çıkarılan ve geliştirilen ilgili mevzuata göre PUE’yi uyumlaştırmayı amaçla-

yan düzenlemede, genel olarak elektronik ortama taşınan bildirim sistemi ve uzlaştırma süreçleriyle ilgili yeni kavramlarla i lgili değişiklikler yapıldı. 

EPDK’nın PUE’de yaptığı değişiklikler arasında teminat bilgilerinin saat 09.00 ile saat 17.00 arasında, her saat başı paylaşılması hükmü dikkat çeki-

yor. 



Piyasalarda Bugün | 31 Aralık 2018 4 

Türkiye’nin LPG ithalatı Ekim ayında bir önceki yıla göre %0,42 artış kaydetti. EPDK tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılı Ekim ayında Türki-

ye’nin LPG ithalatının yıllık %0,42 artarak 254,5 bin ton olduğu kaydedildi. 2018 yılı Ekim ayında en çok ithalat sırayla Cezayir, ABD, Norveç, Rusya, 

Kazakistan, Libya, Yunanistan ve Santa Kitts ve Nevis olmak üzere 8 farklı ülkeden gerçekleştirildi. 

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü´nün (OPEC) kalıcı bir OPEC+ işbirliğini gözden geçirdiğini açıkladı. Ria 

Novosti´de yer alan habere göre, Novak OPEC’in kalıcı bir OPEC+ işbirliğine ilişkin bir sözleşme hazırladığını söyledi. OPEC+ anlaşmasının petrol 

piyasası üzerindeki etkilerine değinen Novak, etkilerin gelecek yılın Ocak ve Şubat aylarında görülebileceğini belirtti. Novak, Çarşamba günü OPEC 

üyeleri ve diğer petrol üreticileri arasında yapılan üretim anlaşması imzalanmasından bu yana Rusya’nın 120 milyar doların üzerinde ilave gelir 

elde ettiğini söylemişti. 
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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. 


