
Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü açıklanan Mayıs ayı TÜFE verileri enflasyonun yükselme 

eğilimini sürdürdüğünü gösterdi. Beklentileri aşarak Mayıs ayında %12,15 seviyesine yükse-

len enflasyon sepetteki katılığa da ışık tutarken yurt içi üretici fiyatlarındaki yıllık artış oranının 

%20’yi aşması maliyet yönlü baskının devam edeceğine işaret etti. Manşet enflasyonın yaz 

aylarında yükselmeye devam etmesini ve yıl sonunu %12 seviyesinde tamamlanmasını öngör-

mekteyiz. Bu durumun para politikasında daha sıkı bir duruşu gerektirdiğini düşünen TCMB 

piyasadaki en yüksek faiz artış beklentisinin de ötesinde 125 baz puanlık faiz artırımı gerçek-

leştirdi. Faiz kararı ile yeniden politika faizi haline gelen 1 haftalık repo faizi %17,75 düzeyine 

yükselirken, faiz koridorunun üst ve alt bantları, sırasıyla, %19,25 ve %16,25 olarak düzenlen-

miş oldu. TCMB'nin faiz kararı dolar karşısında TL'ye ve uzun vadeli Hazine tahvillerine destek 

verdi. Küresel tarafta ise dikkatler G7 Zirvesi’nde idi. ABD Başkanı Trump ve Kanada Başbaka-

nı Trudeau arasındaki 'çelik ve otomotiv endüstrilerine uygulanan gümrük vergileri tartışma-

ları' sebebiyle Trump sonuç bildirgesini imzalamadı. Almanya Başbakanı Merkel ise ABD ile AB 

arasında fark edilebilir görüş ayrılıkları bulunduğunu ve bu farklılıkları giderilmesi gerektiğini 

ifade etti. 

Piyasalarda gözler bu hafta yurtiçi ve yurtdışından yoğun veri akışında olacak. Merkez Banka-

sı'nın son dönemde attığı adımlar TL'nin güçlenmesini sağladı. PPK sonrası 4,4560 seviyesine 

kadar gerileyen dolar/TL geçen haftayı 4,4652 seviyesinden kapadı. Dolar/TL bu sabah 4,48 

seviyesinde bulunuyor. Gayri safi yurtiçi hasılanın bu yılın ilk çeyreğinde %7,3, yılın tamamın-

da ise %4,5 büyümesi bekleniyor. Sanayi üretimi ilk çeyrekte %9,8 artarak, imalat PMI verileri 

de sürekli olarak 50 kritik değerin üzerinde yer alarak güçlü büyümenin bu dönemde devam 

ettiğini ortaya koymuştu. Biz de TSKB olarak yılın ilk çeyreğinde %7 üzeri, yılın tamamında ise 

%5'lik bir büyüme tahmin ediyoruz. Orta Vadeli Program'da büyüme hedefleri 2018, 2019 ve 

2020 yılı için %5,5 seviyesinde bulunuyor. Bugün açıklanacak olan ikinci veride cari işlemler 

dengesinin Nisan ayında 5,3 milyar dolar, yılsonunda ise 53,5 milyar dolar açık vermesi bekle-

niyor. TSKB olarak bizim Nisan ayı beklentimiz 5,2 milyar dolar, yıl sonuna ilişkin beklentimiz 

ise 52,3 milyar dolar seviyesindedir. Veride cari açık seviyesi kadar açık pozisyonunun finans-

manı da bugünkü kur seviyesi üzerinde hassasiyet taşıyor olacak. TL'de son aylarda gözlenen 

değer kaybının da ortaya koyduğu üzere Mart ayında portföy yatırımlarından çıkış ve doğru-

dan yabancı yatırımlarda azalma öne çıkmıştı. Son olarak bugün saat 14:30'da TCMB Beklenti 

Anketi açıklanacak. Ankette enflasyon beklentilerinde yükselişin devam etmesi muhtemel.  

Yurtdışında ise Çarşamba günü ABD, Perşembe günü Avrupa, Cuma günü Japonya merkez 

bankalarının faiz toplantılarının sonuçları izlenecek. FED tarafında yatırımcıların neredeyse 

tamamı bu yılın ikinci faiz artırım kararının alınmasını beklerken, asıl izlenen yıl sonuna kadar 

dört artırım yapılıp yapılmayacağına yönelik sinyaller olacak. Avrupa Merkez Bankası'nın ise 

tahvil alım programını bu yıl içerisinde tamamlayıp tamamlamayacağına yönelik bir iletişimde 

bulunması bekleniyor. Kararını Cuma sabahı açıklayacak olan Japonya Merkez Bankası'nın 

aşırı gevşek para politikasında değişiklik yapması beklenmiyor. 

11-Haz TÜİK, GSYH Büyümesi  
 (Piyasa Beklentisi: %7,3, TSKB:%7.2) 
 TCMB, Cari Açık, Nisan  

 (Piyasa Beklentisi:5,3 mlyr dolar, TSKB: 5,2 mlyr dolar)  
 TCMB, Beklenti Anketi, Haziran 
12–Haz ABD, TÜFE, Mayıs 
 Trump  - Kim Jong-un Görüşmesi, Singapur 

 OPEC Aylık Rapor 
13-Haz  Fed Toplantısı 
 TÜİK, Sanayi Üretimi, Nisan 
 Euro B., Sanayi Üretimi, Nisan 
 ABD, ÜFE, Mayıs 

  

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre 

Değişim

Bist-100 95,875.71      -2.79% -5.87% -16.87%

Bist-30 117,651.46   -3.11% -5.92% -17.21%

XUSIN 119,059.24   -3.09% -2.13% -8.00%

XBANK 132,904.27   -3.17% -8.51% -22.45%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.63 6.43%

22 Nisan 2020 5.125% 96.64 7.08%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.02 7.17%

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.72% 18.37%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.01% 15.01%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.67% 7.49%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.96% 2.93%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre 

Değişim

Dolar/TL 4.473 0.14% 6.14% 21.34%

Euro/TL 5.2621 0.36% 4.76% 18.49%

Sepet Kur* 4.8676 0.19% 5.40% 19.69%

Euro/Dolar 1.1766 0.16% -1.22% -2.33%

Dolar/JPY 109.53 -0.02% 0.61% -2.57%

DXY 93.551 -0.25% 0.67% 1.67%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre 

Değişim

Altın (Dolar/ons) 1298.00 0.06% -1.84% -0.44%

Reuters/Jefferies CRB* 204.75 0.28% -2.04% 3.96%

Brent (Dolar/varil) 76.46 2.60% -0.19% 15.63%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.89 -1.37% 5.44% -2.13%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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Ulak A.Ş. Genel Müdürü Metin Balcı şimdiye kadar 1.000 adet Ulak baz istasyonu yapıldığını, yılsonuna kadar 489 istasyon daha yapılmasının 

planlandığını belirtti. Baz istasyonlarında birinci faz itibariyle millilik oranının %10’dan %45 seviyesine yükseltildiğini, ikinci fazda bu oranının %

55’e yükseltilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Balcı, Ulak’a yurtdışından da talep geldiğini bu çerçevede Arnavutluk, Azerbaycan ve Katar’la görüş-

tüklerini vurguladı.   

Ev sahipleri, kiracı adaylarının geçmiş ödeme düzenlerini kontrol etmek için finansal risk raporlarını kullanmaya başladı. Kiracı adayının onay 

vermesi halinde ev sahibi Kredi Kayıt Bürosu’na (KKB) ait Findeks sistemi üzerinden kiracının geçmiş ödeme düzenini görebiliyor. Bu sistem ile 

düzenli ödeme geçmişi olan, yüksek kredi notuna sahip kiracıların daha düşük risk primi nedeniyle daha düşük maliyetli kiralama imkanına sahip 

olabileceği belirtiliyor.  

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) 2017 yılına ilişkin Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) raporunu yayınladı. Rapora 

göre 2017 yılında küresel DYY faaliyeti bir önceki yıla göre %23 oranında gerileyerek 1,43 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu gerile-

mede sınır ötesi Birleşme ve Satınalma (M&A) işlemlerinde görülen azalmanın rolüne dikkat çekilen raporda, 2016 yılında gerçekleşen büyük 

montanlı M&A faaliyetlerinin yüksek baz etkisi yarattığının altı çizildi. Bununla birlikte bu etki dışarıda bırakıldığında da DYY’lerde kayda değer bir 

azalma olduğunun belirtildiği raporda, önümüzdeki dönem gerçekleşecek DYY’ler için bir gösterge olan yeşil alan yatırımlarının da %14 oranında 

gerilediği belirtiliyor.  

Pioneering Spirit, TürkAkım ikinci hattı için yolda. TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin ilk hattını tamamlayan Pioneering Spirit gemisi ikinci 

hattı tamamlamak için yola çıktı. Rus doğal gazını Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nın ilk 

hattını tamamlayan 403 bin 342 groston ağırlığında, 444 metre uzunluğunda ve 124 metre genişliğindeki Malta bayraklı Pioneering Spirit gemisi 

dün Rotterdam Limanı’ndan ayrılarak ikinci hattın çalışmaları için Karadeniz’e doğru yola çıktı. 

Azeri doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) açılış töreni, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla 12 Haziran Salı günü Eskişehir’de gerçekleştirilecek. Türkiye ve Azerbaycan tarafından yapımı 3 yıldır 

süren Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı ile Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen 

doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınması hedefleniyor. Toplam 850 kilometre uzunluğunda olan TANAP, Edirne’nin İpsala 

ilçesinden Avrupa ülkelerine doğal gaz aktaracak, TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacak. 

Avrupa’daki rafineriler, İran’dan petrol alımını azaltıyor. Avrupa’daki rafineriler, İran’dan aldıkları ham petrolü azaltarak, ABD’nin yaptırım uygu-

ladığı bu ülkenin ihracatının beşte birine kapılarını kapatıyor. İran ile Avrupa arasındaki ham petrol ticaretinde meydana gelecek bir düşüş, nükleer 

anlaşmada imzaları olan Almanya, Fransa ve İngiltere’nin anlaşmayı yaşatma çabalarını zora sokabilir. 

İran ABD’ye rağmen Natanz nükleer tesisini açtı. İran, ABD’nin tepkisine rağmen ülkenin yeni nükleer zenginleştirme tesisini açtı. Tesiste uranyu-

mun bir sivil reaktörde yakıt olarak kullanılabilmesine imkan sağlayan yeni santrifüjler üretilecek. Tesisteki ilk üretimlerin bu ay içerisinde yapılma-

sı planlanıyor. 

Borusan EnBW Enerji, Kırklareli ve Çanakkale projelerini 2019 ve 2020'de devreye almayı planlıyor. Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Meh-

met Acarla, Vestas ile Kırklareli ve Çanakkale rüzgar enerjisi projelerinin türbin tedariki için sözleşme müzakerelerine başlamak üzere 28 Mayıs'ta 

bir niyet mektubu imzaladıklarını belirterek, "En kısa sürede sözleşmeyi imzalamak üzere müzakereleri yürütüyoruz. İki projemizin toplam yatırım 

tutarı yaklaşık 240 milyon dolar. Projelerimizi 2019 ve 2020 yıllarında peş peşe devreye almayı planlıyoruz. İşletmeye geçtiklerinde, her iki tesisi-

miz de kapasiteleri açısından Türkiye’nin sayılı tesisleri arasında olacak" diye konuştu.  

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2018 yılı ocak-mayıs dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Toplam üretim mayısta 

yüzde 4, ilk 5 ayda yüzde 2 daralırken, 5 aylık sonuçlara göre üretim 2014 yılından, ihracat ise 2013 yılından bu yana yönünü ilk kez aşağıya çevir-

di.  İhracat adet olarak yüzde 3 düşerken, paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında ise yüzde 18 arttı. 

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, bu yıl gelişmekte olan ülkelere 42.3 milyar dolarlık net sermaye girişi bekleniyor. Yıl sonunda 

gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla sermaye girişinin 51.3 milyar dolarla Türkiye’ye gerçekleşeceği, en çok para çıkışının ise 77 milyar dolarla 

Güney Kore’de yaşanacağı öngörülüyor. 
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Türk Havayolları (THYAO) – Mayıs ayına ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı. Mayıs’ta toplam yolcu sayısı 2017 yılının aynı dönemine göre %3,6 arta-

rak 6,1 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısındaki artış, iç hatlarda %1,9, dış hatlarda %4,9 oranında oldu. Yolcu doluluk oranı Mayıs 2018 döne-

minde 1 puanlık artış ile %78,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 1,7 puanlık artış gösterdi. Ücretli Yolcu Km (ÜYK) 

ise geçen yılın aynı dönemine göre %5 artarak 12,2 milyar olarak gerçekleşti. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %1,3, dış hat uçuşlarda ise %5,6 oranında 

oldu. 

Doğuş GYO (DGGYO) - Gebze Center AVM, otel ve ticari alanlar ile 2.000 metrekare yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmazlar 102,5 

milyon Euro bedel karşılığında Seyir Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye satıldı. 

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2018 yılı ocak-mayıs dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Toplam üretim mayısta 

yüzde 4, ilk 5 ayda yüzde 2 daralırken, 5 aylık sonuçlara göre üretim 2014 yılından, ihracat ise 2013 yılından bu yana yönünü ilk kez aşağıya çevir-

di.  İhracat adet olarak yüzde 3 düşerken, paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında ise yüzde 18 arttı. 

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, bu yıl gelişmekte olan ülkelere 42,3 milyar dolarlık net sermaye girişi bekleniyor. Yıl sonunda 

gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla sermaye girişinin 51,3 milyar dolarla Türkiye’ye gerçekleşeceği, en çok para çıkışının ise 77 milyar dolarla 

Güney Kore’de yaşanacağı öngörülüyor. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil projesi için 3,2 milyar euroluk bir yatırım yapacaklarını ve tesisin kapasitesinin 200 

bin araç üretime ulaşacağını belirtti. 5 farklı modelde üretilecek araçların elektrikli olacağını söyleyen Özlü, projenin uzun vadede gayri safi 

milli hasılaya yaklaşık 50 milyar euro, istihdama ise doğrudan 4 bin kişi, dolaylı olarak da 20 bin kişilik katkı sağlayacağını ifade etti.   

Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü (GS) arasındaki protokol kapsamında, kulübün Riva’daki 1 milyon 76 bin 20 metrekarelik arazi-

sindeki satışların Eylül ayında başlayacağı belirtildi. Yılmaz İnşaat, Emlak Konut’a bu projeden yaklaşık 3,8 milyar TL kazanacağını taahhüt etmiş-

ti. Anlaşma gereği GS bu bedelin 761 milyon TL’lik kısmını alacak.  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, teknoparklara 2004'ten bu yana 711 milyon lira tutarında hibe desteği sağlandığını belirterek, toplam 

desteğin 250 milyon liraya karşılık gelen önemli kısmının son iki yılda verildiğini söyledi. 2016 yılında 64 olan teknopark sayısının, 2018 yılı 

mart ayı itibariyle 77'ye ulaştığını belirten Özlü, yılın ilk üç aylık döneminde, 8 teknopark kuruluşu ilan edilerek, bir rekora da imza atıldığını ifade 

etti.  

İmar barışı için iki günde başvuru sayısının 100 bini geçtiğini açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, toplam başvuru sayısının 

13 milyonu yakalayacağını düşündüğünü söyledi.  

Enka İnşaat (ENKAI) – Yönetim Kurulu, borsada nominal bedeli 5 milyon TL tutarına kadar pay geri alımı gerçekleştirilmesine karar verdi. Geri alım 

için ayrılacak fon en fazla 50 milyon TL olarak belirlendi. 

Aselsan (ASELS) – Nurol Makine ve Sanayi A.Ş. ile 149,96 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında teslimatların 2018 yılı 

içerisinde tamamlanması planlanıyor. 

Türk Havayolları (THYAO) – Mayıs ayına ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı. Mayıs’ta toplam yolcu sayısı 2017 yılının aynı dönemine göre %3,6 arta-

rak 6,1 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısındaki artış, iç hatlarda %1,9, dış hatlarda %4,9 oranında oldu. Yolcu doluluk oranı Mayıs 2018 döne-

minde 1 puanlık artış ile %78,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 1,7 puanlık artış gösterdi. Ücretli Yolcu Km (ÜYK) 

ise geçen yılın aynı dönemine göre %5 artarak 12,2 milyar olarak gerçekleşti. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %1,3, dış hat uçuşlarda ise %5,6 oranında 

oldu. 

Doğuş GYO (DGGYO) - Gebze Center AVM, otel ve ticari alanlar ile 2.000 metrekare yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmazlar 102,5 

milyon Euro bedel karşılığında Seyir Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye satıldı. 
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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.  

 


