
ABD Merkez Bankası (FED), beklentilerle uyumlu olarak politika faizini de-

ğiştirmedi, %2,25-%2,5 hedef aralığını korudu. ABD Başkan Donald 

Trump'ın FED'i ekonomiyi desteklemek için faiz oranlarını %1 düşürmeye ve 

başka adımlar atmaya çağırmasından bir gün sonra yaptığı politika açıklama-

sında FED, "İstihdam piyasası güçlü kalmaya devam ediyor. Ekonomik faali-

yetler sağlam bir hızla yükseldi" dedi. FED yetkilileri gelecekte uygun faiz ora-

nını belirleyecek ayarlamalar konusunda “sabırlı” olma yönlendirmesini koru-

dular. Öte yandan hafta başında açıklanan veride enflasyonunun beklenme-

dik şekilde %1,6'ya gerilemesi dikkat çekiciydi ve Başkan Powell bu konuda 

"dezenflasyonist baskı geçici" yorumunu yaptı. Ancak piyasalar artık ABD 

enflasyonundaki gelişmeleri daha yakından takip edecektir. Öte yandan FED 

politika faizi olan federal fon faiz oranının mevcut hedef bandında kalmasını 

sağlamak amacıyla bankalara rezerv fazlaları için ödediği faiz miktarını (IOER) 

%2,40'tan %2,35'e düşürdü. Bu bir faiz indirimi anlamına gelmiyor, daha ziya-

de bir ince ayar. FED aslında örtülü olarak bu hareketi son iki faiz artırımı sıra-

sında da yapmıştı (ancak bu toplantıda Banka faiz arttırımına gitmediği için bu 

aksiyon bir faiz indirimi gibi görünüyor). FED açıklamasında bu değişikliğin 

fonlama faizinin yönüne ilişkin bir yönlendirme içermediği belirtildi.  

FED kararındaki baskılanmış enflasyon vurgusu muhtemel bir faiz indirimi 

işareti olarak algılanırken ABD tahvillerine alım geldi. Ancak Başkan Jerome 

Powell’ın enflasyon üzerindeki baskının muhtelemen “geçici” unsurlardan 

kaynaklandığını belirtmesinin ardından fiyatlama tersine döndü.  Asya borsa-

ları, Japonya ve Çin piyasalarının tatiller dolayısıyla kapalı olmasıyla yatay sey-

rederken, dolar FED'in faiz indirim beklentilerini kırmasının ardından dünkü 

kazanımlarını sürdürdü. Çin hisse piyasasında işlemler Pazartesi günü, Japon 

piyasasında ise Salı günü başlayacak. Küresel hisse senedi piyasaları, yılın ba-

şından bu yana büyük ölçüde dünya genelinde gevşek para politikaları bek-

lentileriyle yeni zirve seviyelere yükselirken, ABD-Çin ticaret müzakerelerinde 

olumlu bir yaklaşım da iyimserliği artırdı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuc-

hin'in ABD ve Çin'in Beijing'deki "verimli" ticaret görüşmelerini tamamladıkla-
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rını belirtmesinin ardından, ABD'li medya kuruluşu Politico iki ülkenin ABD'nin Çin'den ithal 250 milyar dolar değerinde ürüne yönelik gümrük 

vergilerinin bir kısmının kaldırılacağı bir anlaşmaya yaklaştığını bildirdi. 

TCMB yılın ikinci enflasyon raporunda, 2019 yılsonuna ilişkin enflasyon tahminini %14,6'da, 2020 yılsonuna ilişkin tahminini ise %8,2’de 

muhafaza etti. TCMB, talep koşulları ile geçici vergi indirimlerinin enflasyondaki düşüşü sürükleyen unsurlar olduğunu ifade ederken işlen-

memiş gıda fiyatları ve Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarındaki artışların enflasyon görünümünü yukarı yönlü etkilediğini söyledi. Hedeflenen 

patikayla uyumlu bir sıkı para politikası altında çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmenin, çıktı açığındaki genişlemenin ve yönetilen/

yönlendirilen fiyat artışlarına ilişkin aşağı yönlü güncellemelerin mevcut baskıyı telafi ettiği belirtildi. Söz konusu etkilerin birbirini dengeleme-

si nedeniyle 2019 ve 2020 yılına ilişkin enflasyon tahminlerinde değişikliğe gidilmediği vurgulandı. 

TÜİK verilerine göre, ihracat 2019 yılı Mart ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,4 azalarak 15,5 milyar dolar, ithalat ise %17,8 azalarak 

17,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece, Mart ayında dış ticaret açığı %63,7 azalarak 2,1 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşı-

lama oranı 2018 Mart ayında %72,6 iken, 2019 Mart ayında %87,9'a yükseldi. Veride takvim etkisi düzeltildiği takdirde Mart ayında ihracatın 

yıllık bazda %2,6 arttığı görülüyor; böylece ihracatın ilk çeyreklik dönemde yıllık bazda kesintisiz arttığı gözlemleniyor. 12 ay birikimli bakıldı-

ğında ihracatın 169 milyar dolar, ithalatın ise 210 milyar dolar seviyesinde olduğu hesaplanıyor. Dolayısıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı %

80,4’e yükseldi (serinin tarihindeki en yüksek orandır). Ticaret rakamları mevsim etkilerinden arındırıldığında ise Mart ayında hem ihracatın 

hem de ithalatın, bir önceki aya kıyasla, yükseldiği; dahası, ithalatın beşinci ayında da aylık bazda arttığı gözlenmektedir.  İthalat Mayıs—Ekim 

2018 döneminde kaybettiği momentumu hâlâ kazanamadı, ancak dış ticaret verilerinde de dipten dönüş argümanı destek buluyor. 

Yarın açıklanacak Nisan ayı TÜFE verileri öncesi gösterge niteliği taşıyan İTO fiyat endeksi açıklandı. İstanbul’da perakende fiyatlar Nisan’da 

aylık %2,81, toptan fiyatlar ise %2,53 oranında arttı. Perakende fiyatlardaki yıllık artış %19,06 olurken toptan fiyatlarda artış ise %24,08’e ulaş-

tı. En yüksek artış mevsimsellik etkisi taşıyan ve %10 artan giyim kaleminde görülürken, onu kültür ve eğlence ile gıda fiyatları izledi. Bugün 

Markit/İSO Türkiye İmalat PMI verisi 10.00’da açıklanacak. 

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararına göre bazı vergilerde ayarlamalar yapıldı. Sigarada maktu vergi, cep 

telefonunda ÖTV matrahı ve oranı ile hurda teşviki şartları yeniden belirlendi. Tütün içeren sigaralar ve bunların muadili ürünlerde asgari 

maktu vergi tutarı 0,2679 lira oldu. Bu tutar Ocak ayında sıfırlanmıştı. Karar kapsamında ayrıca, cep telefonlarında ÖTV oranları; 640 lirayı aş-

mayan cep telefonları için %25, 640-1,500 lira arasındaki cep telefonları için %40, bunun üzerinde satış değerine sahip cep telefonları için %50 

olarak belirlendi. Kararla araçlarda hurda teşviki uygulaması şartları da yeniden düzenlendi. Buna göre; ÖTV matrahı 70,000 TL'yi aşmayan 

yeni araç için terkin edilecek ÖTV tutarı 10,000 TL, 70,000-120,000 TL arasındakiler için 8,000 TL, 120,000 TL'yi aşanlar için 3,000 TL olarak 

uygulanacak. Karar kamu maliyesi adına olumlu ancak enflasyonla mücadele adına olumsuz. 

Hürriyet gazetesinde yer alan açıklamasında, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Türkiye'de yapılacak ve cari açığı azal-

tacak büyük bir yabancı yatırımın azınlık ortağı olmak için görüşmeler yürüttüklerini, söz konusu yatırıma %15-20 ortak olabileceklerini 

söyledi. Sönmez Milli Piyango'nun işletme hakkının devri için de Haziran'da ihaleye çıkacaklarını belirtti. Yaklaşık 30 milyar dolarlık net de-

ğeri olan TVF'nin 1 milyar euro borçlandığını belirten Sönmez konsolide mali tabloların hazır olmasıyla birlikte TVF'nin uluslararası bir reytingi 

olacağını ve bu yıl içinde bir bono ihracı gerçekleştireceklerini söyledi. 

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; enflasyona bağlı değişken faizli bir yıldan uzun vadeli mevdu-

ata sıfır stopaj uygulanacak. Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile altı aya kadar vadeli hesaplarda %15, bir yıla kadar vadeli hesaplarda %12, bir 

yıldan uzun vadeli hesaplarda ise %10 stopaj uygulamasına ise devam edilecek. Karar, dün itibarıyla açılan vadeli hesaplara ödenecek faizler 

için uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.  
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Aselsan (ASELS) – BMC şirketi ile ALTAY Seri Üretim Projesi Sözleşmesi kapsamında BMC tarafından üretilecek ALTAY Tankları için kritik görev 

donanımları ile bu donanımlara ilişkin kullanıcı/bakım eğitimlerinin verileceği ürünlerin tedarikine yönelik olarak toplam bedeli 841 milyon 

euro olan bir sözleşme imzaladı. 

Turkcell (TCELL) – 2019 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket ilk çeyrekte 1.224 milyon TL net kâr kaydetti. Net kâr rakamı bir önce-

ki yılın aynı dönemine göre %144, bir önceki çeyreğe göre ise %42 arttı. Turkcell’in gelirleri yıllık bazda %19 artışla 5.675 milyon TL olurken, 

FAVÖK %13 yükselerek 2.281 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı 2,3 yüzde puan daralarak %40,2 oldu. Turkcell ayrıca 2019 yılsonu 

beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Gelir büyümesi beklentisi %16-%18 aralığından %17-%19 aralığına yükseltilirken, %37-%40 olan FAVÖK 

marjı beklentisinin alt bandı %38’e taşındı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mart ayı sınır giriş istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Mart ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir 

önceki yılın aynı ayına göre %4,3 artarak 2 milyon 232 bin oldu. Gelen son veri bugüne kadar kaydedilmiş en yüksek Mart ayı rakamına işaret 

ederken, yabancı ziyaretçi sayısında yıllık bazda artış üst üste 24’üncü aya taşınmış oldu. Yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yıla göre %6 büyüme 

ile 5 milyon 442 bin ziyaretçi ağırlandı. Türkiye’nin son 12 ayda ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı ise 39,8 milyona ulaştı. 

TÜİK, 2019 yılı ilk çeyreği için turizm istatistiklerini yayınladı. İlk çeyrekte elde edilen turizm geliri yıllık bazda %4,6 artışla 4,63 milyar dolar 

oldu. Kişi başı ortalama harcama %4 azaldı ve 697 dolar olarak gerçekleşti. Harcama türleri incelendiğinde yeme içme harcamalarının (1 mil-

yar dolar) %6, ulaştırma harcamalarının (0,31 milyar dolar) %8 düştüğü görüldü. Konaklama (0,58 milyar dolar) ve uluslararası ulaştırma (0,77 

milyar dolar) harcamaları sırasıyla %2 ve %4 büyürken, paket tur gelirleri (0,54 milyar dolar) %23 yükseliş gösterdi.   

Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) bağlı kurulan Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu’nun kuruluş belgesindeki bazı değişiklikler 25 Nisan tarihli Ti-

caret Sicil Gazetesi’nde yayınlandı. Alt Fon için alınacak kredinin limiti portföy değerinin %20’sinden %50’sine yükseltildi. Alt fon portföyün-

de repo yapılabilme oranı ise varlıkların rayiç değerinin üst limiti %20’den %100’e çıkarıldı. Değişikliğe göre, ilave ana sermaye veya katkı ser-

maye hesaplanmasına dâhil etmek üzere %100’e kadar kredi sağlanabilecek. 

Türkiye Finans Katılım Bankası, 800 milyon lira değerinde kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Türkiye Finans Varlık Kiralama A.Ş.'nin 800 

milyon lira tutarındaki kira sertifikası ihracı, 95 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sunuldu. Türkiye Finans'ın 800 milyon lira değerindeki kira 

sertifikası ihracı, nisan ayında piyasada ihraç edilen en yüksek kira sertifikası oldu. 

Yabancı alıcılar yılın ilk çeyreğinde ev başına ortalama 135 bin dolar ödeme yaptı. Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Ak-

bal’ın açıklamalarına göre Türkiye'nin ilk çeyrekte yabancıya sattığı konut sayısının 9 bin 618 olduğunu kaydederek, yabancıların konut başına 

135 bin dolar ödediğini söyledi. Akbal, "Geçen yıl 148 bin dolara satılan ortalama bir gayrimenkulü 2019'da 135 bin dolara sattığımızı görüyo-

ruz. Piyasadaki hareketliliğin artmasıyla bu rakamın yıl genelinde 150 bin doları bulacağını tahmin ediyoruz." şeklinde konuştu. Geçen yıl ya-

bancıya satış rakamının 40 bin adede yaklaştığını anımsatan Akbal, "Bu yıl ilk çeyrekte %81,5'lik artış var. Yıl boyunca yabancılara 50 bin konut 

satılacağını, ortalama satış rakamının da 150 bin dolar olacağını düşünüyoruz. Yani 2019'da yabancıya konut satışından Türkiye'nin gelirinin 

7,5 milyar dolar olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. 

Ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması amacıyla alınacak tedbirleri belirleyen yönetmelik yenilendi. Resmi Gazete'de yayımlanan ve ula-

şımda enerji verimliliğinin artırılmasına ilişkin esasları belirleyen yeni yönetmeliğe göre; Ulaştırma Bakanlığı'nca, enerjinin verimli kullanımı ve 

yakıt tüketiminin düşürülmesi için gerekli olan ulaşım ana yolları, lojistik merkezler, bölünmüş yollar, köprüler, tüneller, tüp geçişler, yüksek 

hızlı tren ve demiryolu ağları, limanlar, sanayi bölgeleri ve lojistik merkezlere bağlantı yolları ile modlar arasında entegrasyonu sağlayıcı kısa, 

orta ve uzun vadeli planlar ile yatırımların yapılması ve denetlenmesi sağlanacak. Ulaştırma Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar arası işbirliği sağlana-

rak, yakıt tüketimi açısından ekonomik ömrünü tamamlamış araçların trafikten çekilmesi ve araçların enerji verimliliği yüksek yeni teknoloji 
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araçlarla yenilenmesine yönelik teşvik edici önlemler alınacak. Trafik sıkışıklığının yaşandığı saatlerde, trafiği rahatlatmak, enerji ve zaman ta-

sarrufu sağlamak amacıyla kentteki kurum ve kuruluşların işe başlama ve bitiş saatleri planlanabilecek, esnek çalışma ve uzaktan çalışma ola-

nakları değerlendirilecek. Nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyeler Kentsel Ulaşım Ana Planı hazırlayacaklar. Belediyelerce Çevre ve Şehirci-

lik Bakanlığı'nın uygun görüşünü almak kaydıyla, kent merkezlerinde ve semt ölçeğinde yoğun trafik ve hava kirliliğinin yaşandığı alanlar düşük 

emisyon alanı ilan edilebilecek. 

Zorlu Enerji, 18 MW kurulu güce sahip olan Alibeyhöyüğü Güneş Enerjisi Santrali’ni (Alibeyhöyüğü GES) Stone Group’a devretti. Zorlu Ener-

ji Elektrik Üretim A.Ş., Konya’nın Çumra İlçesi’nde kuruluş çalışmaları süren 18 MW kurulu güçteki Alibeyhöyüğü GES’in üretim lisansını %100 

iştiraki Çumra Enerji’ye devretti. Zorlu Enerji Çumra Enerji’yi Stone Group’a satmak üzere prensipte anlaşmaya vardı. Devir işlemleri, gerekli 

izin ve hazırlıkların tamamlanmasından sonra gerçekleşecek.   

İki ayda 260 milyon liralık elektrik desteği. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 12. 

Sektör Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Mart ve Nisan aylarında ihtiyaç sahibi hane halkı elektrik abonelerine verilmek üzere 260 

milyon liralık tahsisat yapıldığını açıkladı. Dönmez ayrıca, 2019 yılında elektrik dağıtımına 5,17 milyar TL, iletime de 2 milyar TL olmak üzere 

toplam 7,17 milyar TL yatırım yapılacağını söyledi. Aynı etkinlikte bir konuşma yapan ELDER Başkanı Serhat Çeçen ise elektrik dağıtım sektörü 

olarak 2019 yılında teknolojiye 250 milyon lira ve Ar-Ge çalışmalarına 316 milyon lira yatırım yapacaklarını bildirdi. Çeçen ayrıca, sektör olarak 

2016-2020 yıllarını kapsayan dönem için 28,5 milyar liralık taahhütleri bulunduğunu, 2018 itibarıyla bu rakamın 20 milyar liralık kısmını hayata 

geçirdiklerini ifade etti. Toplantıda bir konuşma yapan Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ise, 2018 yılı itibarıy-

la elektrik dağıtım sektöründe kayıp oranlarının özelleştirmelerinin tamamlandığı 2013 yılından bu yana %25 civarında düşerek %11 seviyesi-

ne düştüğünü belirtti. 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), ambalaj üreticisi Sarten’e 25 milyon euro kredi sağladı. Şirket kredi ile ambalaj hammaddesini 

daha verimli kullanmak için yatırım yapacak ve üretimde kullanılan enerji ile karbon salınımını düşürecek. EBRD'den yapılan açıklamada yeni 

fonun var olan kredinin refinansmanını da kapsadığı belirtildi. Açıklamada sağlanan fon ile şirketin ham maddeyi daha verimli kullanmak için 

yatırım yapacağı belirtilerek, yurtiçi ve yurtdışında da rekabet gücünün artacağı ifade edildi. Konuya ilişkin olarak Sarten Ambalaj CEO’su Zeki 

Sarıbekir; “EBRD'den sağladığımız bu kredi kaynaklarımızı daha verimli kullanmamız ve çevreye daha duyarlı bir üretim yapmamız yolunda 

bize büyük katkı sağlayacak. Çelik levha ve plastik ham madde tüketimini düşürmenin yanında, enerji kullanımı ve karbon salınımını da azalta-

cağız." dedi. 
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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. 


