
Piyasalar yeni haftaya dolardaki yükselişle başlıyor. Yurtdışının sakin ol-
duğu geçen hafta iki gelişme piyasaları etkiledi: Carney’nin İngiltere’den 
mayıs faiz artışı beklentisini zayıflatan konuşması ve Trump’ın petrol fiyat-
larının yüksekliğine vurgu yapan twiti. OPEC ve OPEC dışı üreticilerin top-
lantısının olduğu sırada gelen twit, 75 dolar yaklaşan petrolü 73 dolara dü-
şürdü.  Sterlin/dolar paritesi ise 1,44’ten 1,40’a geriledi. Ayrıca ABD’de faiz 
artışı beklentilerinin yeniden canlanması dolar endeksini 90’ın üzerine attı. 
Dün ise yurtdışında dolar endeksi 3 ayın en yükseği olan 91’e, iki yıllık faiz 
Eylül 2008’den beri en yüksek  %2,48’e yükseldi ve 10 yıllık faiz 2014’ten 
beri ilk kez %3’ü aştı. ABD Hazine Bakanının Çin’e gideceğini açıklaması ti-
caret savaşları endişesini hafifletti ve dolardaki yükselişe destek oldu. Biz 
tatildeyken, ABD borsaları yatayda kaldı, Avrupa borsaları yükseldi, gelişen 
ülkeler düştü. Doların yükselişi gelişen ülke paralarına da olumsuz yansıdı. 
Bu sabah Asya borsalarında pozitif görünüm izlenirken, gelişen ülke borsa-
larında düşüşler devam ediyor. İç piyasada ise erken seçimin piyasaların 
gündemine girmesi dalgalanma yaratırken, haftalık bazda dolar/TL %1 dü-
şüşle 4,05’e geriledi, BIST-100 endeksi cumayı %1 düşüşle kapatsa da 
haftalık bazda %1,2 primle 110.932’ye yükseldi. Bu sabah yurtdışının etki-
siyle dolar/TL güne 4,09’dan seçim kararı öncesindeki seviyesinden başlı-
yor. BIST-100’de satıcılı açılış bekliyoruz. 110.700’de bulunan 200 günlük 
hareketli ortalamanın destek olarak izlenebileceğini düşünüyoruz.   

TBMM Anayasa Komisyonu 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 
milletvekili genel seçiminde uygulanacak hükümleri içeren anayasa değişik-
liğine ilişkin teklifi dün gece kabul etti. Anadolu Ajansı web sitesine göre 
Anayasa Komisyonu, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığın-
da, "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni" görüşmek 
üzere dün gece toplandı. Teklifin Genel Kurul görüşmelerinin bugün başla-
ması planlanıyor. YSK Başkanı Sadi Güven hafta sonu yaptığı açıklamada 
seçim takvimini açıklamak için uyum yasalarının çıkmasını beklediklerini 
kaydetmişti. 

CHP'den 15 milletvekili TBMM'de grup kurarak 24 Haziran seçimlerine 
girebilmesi için İyi Parti'ye geçerken, muhalefet partilerinin cumhurbaşkanı 
adayları ve aralarında yapacakları olası ittifakların bu hafta belli olması bek-
leniyor. İyi Parti'nin seçime girebilmesi için yeterli şartları taşıyıp taşımadığı 
tartışıldığı ve Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bununla ilgili net bir açıklama 
yapmadığı sırada CHP yönetiminin aldığı kararla CHP'li 15 milletvekili Pazar 
günü İyi Parti'ye geçti. CHP'li milletvekilleri ile birlikte Meclis'te grup kurma 
ve Hazine yardımı alma haklarını elde eden İyi Parti'nin seçime girmesinin 
önünde bir engel kalmadı. Siyasi Partiler Kanunu'nun 36. maddesine göre 
bir partinin seçime katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme günün-
den en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması 
veya TBMM'de grubu bulunması gerekiyor. 

Piyasa Özeti 20-Apr Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 110,932 -1.06 -4.7

BİST-30 135,686 -1.12 -4.9

Dolar/TL (TCMB Alış) 4.0273 -1.69 2.3

Euro/TL (TCMB Alış) 4.9841 -1.63 3.1

Euro/Dolar 1.2288 -0.47 0.4

Dolar/JPY 107.65 0.27 1.0

En son Önceki

Gösterge tahvil (13 Kasım 2019) 14.14 14.19

Eurobond (5 Mar 2038) 107.00 107.78

Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1,326.90 1,342.31

Ham petrol ($/varil, BRENT) 75.01 73.62

 
24-Nis TCMB, KKO, Nis 
 Macaristan MB topl.  

 Ekonomi Bak. Yabancı doğrudan yatırımlar, Şub 
 
25-Nis PPK toplantısı 
 İtfa: 823mn TL (612mn TL piyasaya) 

 
26-Nis  Avrupa MB toplantısı 
 EÜAŞ’ın  kömür rezerv alanı özelleştirme ihalesi 
 
27-Nis Rusya MB toplantısı 

 Japonya MB toplantısı 
 ABD, büyüme, 1Ç, ilk veri 
 Güney Afrika tatil 
 

30-Nis PPK özeti (25 Nis toplantısı) 

TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

30 Ekim 2019 5.375 101.25 4.511

22 Nisan 2020 5.125 99.683 5.294

18 Mayıs 2021 4.875 98.39 5.453
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TCMB Başkanı Murat Çetinkaya Washington’da yaptığı sunumda, enflasyon beklentilerinin, fiyatlama davranışlarının ve enflas-
yonu etkileyen diğer faktörlerin yakından izlenmeye devam edeceğini ve gerektiğinde ilave parasal sıkılaştırmaya gidileceğini söyle-
di. Çetinkaya sunumda, enflasyondaki yüksek seviyelerin ve enflasyon beklentilerinin fiyatlama davranışları için risk oluşturmaya 
devam ettiğini belirtti. Piyasaların yakından takip ettiği ve TL'de yön belirleyici olması beklenen TCMB'nin Nisan ayına ilişkin Para 
Politikası Kurulu (PPK) kararı yarın saat 14:00'da açıklanacak. 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının 20 Nisan'da tamamlanan ikinci ihraç döne-
minde yaklaşık 2 ton olmak üzere, geçen yılki ilk ihraç dahil toplamda 4,4 ton altının yastık altından çıktığını söyledi. Anadolu Ajan-
sı'na yaptığı açıklamada Şimşek, bu tutarın güncel altın fiyatlarıyla karşılığının yaklaşık 770 milyon TL olduğunu söyleyerek, Türki-
ye'nin ekonomik refahına katkı sağlamak, ülke rezervlerini artırmak amacıyla gelecek dönemlerde de bu ihraçlara devam edecekle-
rini belirtti. Mart sonunda başlayan ve 81 ilde 324 şubede dört etap halinde gerçekleştirilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifi-
kası ikinci talep toplama sürecinin 20 Nisan itibarıyla tamamlandığını söyleyen Şimşek, ikinci ihraç döneminde yaklaşık 10,500 va-
tandaşın, 2 ton altınını yastık altından çıkardığını, taleplerin yarısından fazlasının altına dayalı kira sertifikasına geldiğini söyledi. 
Şimşek, ikinci ihraçta taleplerin %57,9'unun altına dayalı kira sertifikasına, %42,1'nin altın tahviline yönelik olduğunu belirtti. 

Dünya Bankası üyeleri, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD)’na 7,5 milyar dolar, Uluslararası Finans Kurumu (IFC)’na ise 
5,5 milyar dolar olmak üzere toplamda 13 milyar dolarlık sermaye sağlanmasını onayladı. Söz konusu sermaye artırımıyla birlikte 
Dünya Bankası Grubu’nun toplam finansman kapasitesinin 2019 ve 2020 mali yıllarında yıllık 100 milyar dolara yükselmesinin bek-
lendiği ifade edildi.  

TÜİK verilerine göre Mart ayında 
konut satışları geçen yılın aynı ayına 
göre %14 oranında azalarak  110.905 
adet seviyesinde gerçekleşti. Son bir 
yılda gerçekleşen toplam konut satış-
ları ise 1 milyon 397 bin seviyesine 
geriledi. Konut satışlarındaki yavaşla-
ma ipotekli satışlardan kaynaklandı. 
İpotekli konut satışları geçen yılın 
aynı ayına göre %35 oranında azalış 
gösterirken, diğer satışlar %0,5 ora-
nında gerileme kaydetti. Faizlerdeki 
yüksek seviyenin konut piyasası üzerindeki baskısının devam ettiği görüldü. Yabancılara satışlar geçen yıla göre %15,8 artışla 
1.827'ye ulaşırken, son bir yılda yabancılara satılan konut sayısı 23.262 seviyesinde gerçekleşti.  

Dünya genelinde varlık fonlarının değeri, petrol fiyatlarındaki toparlanmanın etkisiyle 1 yılda 866 milyar dolar artarak, mart so-
nu itibarıyla 7,45 trilyon dolara çıktı. 

İran Petrol bakanı petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesi halinde OPEC ve OPEC dışı üreticilerin 2018 sonuna kadar süre-
cek üretim kesintisi anlaşmasının uzatılmasına gerek olmadığını açıkladı.  

Beyaz eşya sektörü—TÜRKBESD verilerine göre  beyaz eşya satışları martta %24 düşerken, ihracat %9 artış gösterdi. Yılın ilk üç aylık 
döneminde ise iç satışlardaki düşüş %19, ihracattaki artış %10 oldu.  

Şok Marketler’in halka arzında pay başına talep toplama fiyat aralığı 12,00 TL-14,40 TL olarak belirlendi. Bu fiyat aralığı halka arz 
büyüklüğünün en az 2,62 milyar TL olacağını işaret ediyor. 

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları  (BOYP) - şirket yönetim kurulunun Beymen Mağazacılık AŞ.'nin sermayesinin yüzde 
43,0'üne kadarlık kısmına karşılık gelen, toplam 67 milyon 176 bin 750 TL nominal değerdeki 67 milyon 176 bin 750 paya kadarlık 
kısmının, mevcut payların halka arzı yoluyla halka arz edilmesinin uygun görülmesine karar verdiğini bildirdi. Toplanan kesin talebin 
satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde, Beymen sermayesinin %6,0'sına kadarlık kısmına karşılık gelen, 
toplam 9.373.500 TL nominal değerdeki paylar ek satış kapsamında satışa sunulacak. Ayrıca, halka arzda 1 TL nominal değerli  pay 
için 12,80 TL-15,36 TL fiyat aralığına karar verildiği duyuruldu. 

Turizm sektörü—İngiltere merkezli seyahat şirketi Thomas Cook, Türkiye’ye yapılan tatil rezervasyonlarında geçen yıla kıyasla yüz-
de 854 artış kaydedildiğini duyurdu.   

Aksa Enerji (AKSEN) - Goldman Sachs'ın Aksa Enerji'deki %16,62 oranındaki paylarının sahipliğinin Kazancı Holding'e devri tamam-
landı. Kazancı Holding, hisse başı 2,9437229 dolar ve toplamda 300 milyon dolar tutar karşılığında 101.911.765 adet hisseyi devral-
dı. 

Konut Satışları

adet Mar-17 Mar-18 Değişim Değişim Oca-Mar 17 Oca-Mar 18 Değişim Değişim

Toplam 128 923 110 905 -18 018 -14.0% 325 780 303 877 -21 903 -6.7%

Yeni 56 376 50 701 -5 675 -10.1% 145 826 138 777 -7 049 -4.8%

İkinci El 72 547 60 204 -12 343 -17.0% 179 954 165 100 -14 854 -8.3%

 İpotekli 50 424 32 786 -17 638 -35.0% 125 093 89 380 -35 713 -28.5%

Yeni 20 576 14 130 -6 446 -31.3% 52 909 39 350 -13 559 -25.6%

İkinci El  29 848 18 656 -11 192 -37.5%  72 184 50 030 -22 154 -30.7%

  Diğer 78 499 78 119 - 380 -0.5% 200 687 214 497 13 810 6.9%

Yeni 35 800 36 571  771 2.2% 92 917 99 427 6 510 7.0%

İkinci El  42 699  41 548 -1 151 -2.7%  107 770  115 070 7 300 6.8%

Kaynak: TÜİK



Piyasalarda Bugün | 24 Nisan 2018 
3 

60.9

61.9

62.9

63.9

64.9

65.9

O
ca

k 
15

M
ar

t 
15

M
ay

ıs
 1

5

Te
m

m
uz

 1
5

Ey
lü

l 1
5

K
as

ım
 1

5

O
ca

k 
16

M
ar

t 
16

M
ay

ıs
 1

6

Te
m

m
uz

 1
6

Ey
lü

l 1
6

K
as

ım
 1

6

O
ca

k 
17

M
ar

t 
17

M
ay

ıs
 1

7

Te
m

m
uz

 1
7

Ey
lü

l 1
7

Kaynak : Matriks

Yabancı Takası (%)

BİST Endeksler 20-Apr Günlük (%) Aylık (%) YBB* (%) Son bir yıl (%)

BİST-100 110,932 -1.06 -4.7 -3.82 20.53

BİST-100 (sent) 2.75 0.64 -6.9 -9.00 9.60

BİST Mal i 127,803 -0.96 -5.7 -6.20 3.98

BİST Sınai 132,245 -0.76 -1.9 2.19 37.76

BİST Hizmetler 80,341 -1.29 -6.3 -3.40 40.37

*Yılbaşından Beri

BİST -100 Özet 20-Apr 19-Apr

İşlem Hacmi (mn TL) 6,133.7 7,619.5

Piyasa Değeri (mlyr $) 171.6 170.7

Halka açık (mlyr $) 60.2 59.9

En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)

Carrefoursa 5.67 7.0

Doğuş Otomotiv 7.72 3.2

Kardemir (D) 4.34 2.1

Gözde Girişim 4.83 1.9

Anel Elektrik 2.94 1.7

En çok düşenler Kapanış Değişim (%)

Tesco Kipa 3.24 -15.2

Pegasus 31.32 -4.0

Koza Altın 48.80 -3.8

Tüpraş 107.00 -3.7

Yataş 29.42 -3.6

En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)

Türk Hava Yolları 18.25 1,188.0

T. Halk Bankası 9.20 544.6

Garanti Bankası 10.07 450.9

Kardemir (D) 4.34 375.5

Tesco Kipa 3.24 293.1
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MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34 

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.  

 


