
Çin ile ticaret anlaşmasının devam ettiği bir ortamda ABD Başkanı Donald 

Trump Çin’e yeni tarife tehdidinde bulundu. Bu hafta Washington’da başla-

ması planlanan ticaret görüşmeleri öncesinde Çin’in yeniden müzakere giri-

şimlerinin süreci yavaşlattığını söyledi ve "Çin, ABD’ye 10 aydır 50 milyar do-

larlık yüksek teknoloji ürünü için %25, 200 milyar dolarlık diğer ürünler için de 

%10 tarife ödüyor. Cuma günü %10’luk tarife %25’e çıkacak." mesajını paylaş-

tı. Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett Cuma günü yaptığı açıkla-

mada, birkaç konuda yaşanan anlaşmazlık dışında, ABD yönetiminin Çin ile 

yapılan ticaret görüşmelerindeki ilerlemeden çok memnun olduğunu açıkla-

mıştı. Çin Başbakan Yardımcısı Liu He’nin müzakereler için 100 kişilik bir he-

yetle Çarşamba günü Washington’a gelmesi bekleniyordu ama ABD'nin Wall 

Street Journal gazetesi, Trump'ın gümrük vergisini artırma tehdidin ardından 

Çinli heyetin ziyareti iptal etmeyi değerlendirdiğini bildirdi. ABD Başkanı Do-

nald Trump’ın Çin açıklamaları sonrası dolar/TL Asya işlemlerinde 6,0 seviye-

sinin üzerini test ettikten sonra bu sabah 5,98 seviyesinin üzerinde işlem gö-

rüyor. Piyasalar ticaret savaşında iyimserliği satın almış ve güvercin FED ile 

güçlü Wall Street bilançolarıyla olumlu seyir izlenirken Trump’ın tweetleri 

sonrası Çin yuanı dolara karşı son üç yılın en sert günlük düşüşünü yaşadı. Çin 

borsası %5’in üzerinde değer kaybetti. ABD’de S&P 500 vadelileri de haftaya 

%2’nin üzerinde kayıpla başladı. WTI ham petrolünün varilinde düşüş vadeli 

işlemlerde %3’e yaklaştı. Cuma gününü 111,12'den kapatan dolar/yen kuru 

yenin değer kazanmasına paralel olarak 110,335'e kadar geriledi. İçeride 

YSK’nın vereceği karar bekleniyor. Hafta içinde veri akışı ise oldukça zayıf ola-

cak. Cuma günü ABD’de Nisan ayı enflasyonu açıklanacak. 

Tüketici fiyatları enflasyonu, gıda fiyatlarının tahminlerin altında açıklanma-

sının etkisiyle Nisan'da %1,69 beklentilerin oldukça altında açıklandı. Yıllık 

enflasyon ise yükseliş beklentisinin aksine bir önceki aya göre gerileyerek      

%19,5 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise Nisan ayında bir önceki aya göre 

%2,98; bir önceki yılın aynı ayına göre %30,12 yükseldi. TÜFE'de aylık bazda 

en yüksek artış, sigara fiyatlarındaki ayarlamanın etkisiyle %6,8 yükselen al-
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.54            6.346%

22 Nisan 2020 5.125% 98.58            6.676%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.88            7.646%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 93,946             -0.25% -0.52% 2.93%

BİST-30 117,285          -0.09% -0.51% 2.57%

XUSIN 112,699          -0.71% -1.40% 7.46%

XBANK 120,909          0.60% -2.70% 2.69%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.9531 -0.17% 6.72% 12.58%

Euro/TL 6.6828 0.31% 6.22% 10.42%

Sepet Kur* 6.3180 0.06% 6.27% 11.36%

Euro/Dolar 1.1200 0.21% -0.39% -2.35%

Dolar/JPY 111.09 -0.37% -0.13% 1.40%

DXY 97.5200 0.06% 0.13% 1.46%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1278.94 0.68% -1.02% -0.30%

Reuters/Jefferies CRB* 190.04 -0.06% -2.63% 7.93%

Brent (Dolar/varil) 70.85 -2.13% -1.42% 27.58%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.57 0.08% 1.65% -12.62%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 22.87% 23.20%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 19.43% 19.87%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.67% 7.65%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.53% 2.55%
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kollü içecekler ve tütün grubunda oldu. Bu beklenen bir durum ancak tütün ürünlerinde asgari maktu verginin yeniden konması ile fiyat ayar-

lamaları Mayıs ayında da devam edebilir. Mevsim geçişi nedeniyle giyim ve ayakkabıda %5,4'lük artış görülürken, mobilya fiyatlarındaki artışın 

yansımasıyla ev eşyası grubunda %2,7 ve taze meyve ve sebze fiyatlarında kaydedilen artışlar nedeniyle gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,4 artış 

gerçekleşti. Gıda grubunda Merkez Bankası’nın bu hafta revize ettiği %16’lık yıl sonu artış varsayımı karşısında Nisan ayı itibarıyla yıllık gıda 

enflasyonu %32'ye yükseldi. Nisan ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda %0,3 oranında düşüş gerçekleşti. Nisan 

ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması ardından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Yinal Yağan istatistiklerin sağlıklı olma-

dığı ve verilerde siyasi etki bulunduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. 

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu 'BB' seviyesinde tuttu; notun görünümü 

'negatif' olarak korudu. Kurum yaptığı açıklamada negatif görünümün zayıf dış finansman koşulları, yüksek finansman ihtiyacı, düşük döviz 

rezervi, yüksek net dış borç, yüksek enflasyon, yüksek volatilite geçmişi ile siyasi ve jeopolitik riskleri yansıttığını açıkladı. Kredi notunu destek-

leyen unsurlar ise güçlü kamu maliyesi, canlı özel sektör olarak sıralandı. Türkiye ekonomisinin, 2018’de Türk lirasında yaşanan değer kaybına 

uyum sağlama sürecinde olduğunu belirten Fitch; ekonomik toparlanma ve enflasyon, ekonomi politikalarının uygulanması, kamu maliyesine 

etkiler ve bankacılık sektörüne ilişkin belirsizliklere değindi.  

26 Nisan haftasına ilişkin veriler açıklandı. Buna göre;  

 Yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senetleri net 47,8 milyon dolar azaldı. DİBS'lerdeki net hareket ise 155,8 milyon dolar azalış 

yönünde gerçekleşti. Böylece yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku 29,2 milyar dolar, DİBS stoku ise 13,8 milyar dolar 

olarak gerçekleşti.  

 Türk Parası kredi miktarı bir önceki haftaya göre 13,3 milyar dolar artarken, bir önceki yıla göre artış oranı %1,6 seviyesinde gerçekleşti. 

Böylece TL olarak kullandırılan kredilerde görülen 2 haftalık azalışın ardından yeniden yükseliş yaşandı. Yabancı Para krediler ise haftalık 

olarak 0,1 milyar dolar artarak 160,4 milyar dolar seviyesine ulaştı.  

 Merkez Bankası'nın altın rezervleri 51 milyon dolar artışla 20,4 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 

2,3 milyar dolar azalışla 73,3 milyar dolara geriledi. Böylece toplam rezervler 2,2 milyar dolar azalışla 93,7 milyar dolar seviyesinde ger-

çekleşti. 

 Gerçek kişilerin YP mevduatları bir önceki haftaya göre 67 milyon dolar azaldı. Aynı dönemde tüzel kişilerin YP mevduatı ise 773 milyon 

dolar seviyesinde düşüş kaydetti. Toplam YP mevduat hacmi 212 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.  

Kordsa (KORDS) – 2019 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, son çeyrekte net kârını yıllık %52 artışla 93 milyon TL’ye taşıdı. Şirketin net 

satışları %77 yükselerek 1.265 milyon TL olurken, FAVÖK %65 artışla 198 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK marjı 118 baz puan daralarak    

%15,6 oldu. 

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı %56,5 düşüşle 30 bin 971 adet ol-

du. Otomobil satışları %55,7 azalarak 24 bin 416 adet, hafif ticari araç satışları da %59,1 gerileyerek 6 bin 555 adet olarak gerçekleşti. ODD 

verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlarına göre ise %55,7 azalış gösterdi. Ocak-Nisan dönemin-

de ise otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı %48 azalarak 119 bin 440 adet olarak gerçekleşti. Buna göre ilk dört ayda otomobil satışları 

%47,5 azalarak 93 bin 228; hafif ticari araç pazarı da %49,7 düşüşle 26 bin 212 adet oldu.  
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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Nisan ayına ilişkin otomotiv ihracatı verilerini açıkladı. Sektör ihracatı Nisan’da %9,8 

düşüşle 2,6 milyar dolar oldu. Otomotiv endüstrisinin Ocak-Nisan döneminde kaydedilen ihracatı ise %6,8 azalışla 10 milyar 373 milyon dolar 

oldu. Nisan ayı ihracatında ürün grupları bazında otobüs-minibüs-midibüs dışındaki diğer ürünlerde düşüş yaşanırken, sektör ihracatından %

76 pay alan AB ülkelerine de %13 oranında düşüş görüldü. Sektörün en büyük ihraç pazar olan Almanya’ya ihracat %18 azalışla 368 milyon 

dolar olurken, yine önemli pazarlardan Fransa’ya %23 oranında düşüşle 268 milyon dolar ihracat yapıldı. İtalya’ya ihracat da %28 azalarak 237 

milyon dolar oldu. Almanya’ya yaşanan düşüşte binek otomobiller ihracatının %33, tedarik endüstrisi ihracatının %11, Fransa’ya olan düşüşte 

ise binek otomobiller ihracatının %36, İtalya’ya görülen düşüşte de binek otomobiller ihracatının %41 gerilemesi etkili oldu. 

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, TOSB’da yer alan 6 büyük otomo-

tiv tedarik sanayi üreticisinin, bu yıl içinde 190 milyon euroyu bulacak yeni yatırımlar için çalışmalara başladığını açıkladı. Otomotiv tedarik 

sanayinde Türkiye’nin %20’lik ihracatını karşılayan TOSB'da kurulacak yeni üretim tesisinin 120 bin metrekarelik bir alanda yer alacağı ve Bey-

çelik, Autoliv, Tırsan, Kar Plastik, Cengiz Makine, Mazsan gibi tedarik sanayinin önemli şirketlerinin üretime dönük sıfırdan yeni yatırımlar ya-

pacağı belirtildi. TOSB’da yatırım yapacak yeni şirketler arasında yabancı yatırımcıların olduğunu ve 2019 yılında tedarik sanayinde büyük yatı-

rımlar olacağını açıklayan Burhanoğlu, yatırımın 20 milyon euroluk bölümünün İsveç merkezli Autoliv firması tarafından yapışacağını kaydetti.  

Ekol Lojistik, Yalova Ro-Ro Terminali için 25 milyon euroluk yatırım yapacak. Ekol Lojistik Türkiye Ülke Müdürü Murat Kavrar, “İkinci etapla 

beraber terminalimize yaklaşık 50 bin metrekare park alanı ekleyerek, aynı anda üç gemiye hizmet verecek kapasiteye ulaşacağız. İlerleyen 

yıllarda enerji maliyetleri ve çevresel etkiyi azaltmak için sahil bağlantısı, terminal vinci gibi yatırımları yapacağız. Bu yatırımların tutarının 25 

milyon euroyu bulacağını öngörüyoruz” ifadesini kullandı.  

İmalatın alt sektörlerinden elektronik alanındaki projelere yönelik teşvikler bu dönemde yoğunlaştı. Elektronik sektöründe son 5 yılda sa-

bit yatırım tutarı toplam 4,4 milyar TL olan 108 projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Bu projeler tamamlandığında 5 bin 910 kişiye istihdam 

oluşturulması planlandı. Aynı dönemde teşvik belgesi düzenlenen elektronik yatırımlarının 92'si yerli, 16'sı yabancı sermayelilerden oluştu. 

Geçen yıl uçak aküsü, elektronik kara ve silah sistemleri, "led"li aydınlatma ürünleri, güneş pili, uydu alıcı, diyafon, elektronik kart, led televiz-

yon imalatı, fotovoltaik güneş paneli, endüstriyel kamera, cep telefonu, araç multimedya cihazı gibi ürünlere yönelik yatırım projelerine teşvik 

sağlandı. 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) , Almanya’da önemli bir şirketle ortaklığa gidiyor. TUSAŞ, Almanya’da daha önce bir şirketi bün-

yesine alıp ‘TUSAŞ/TAI Germany’yi kurmuştu. Şirketin yeni hedefinin Almanya’nın başarılı havacılık şirketlerinden Kalay ile işbirliği olduğu be-

lirtildi. Airbus’ın Fransa Toulouse’dan sonra ikinci önemli merkezi Hamburg’ta Airbus’ın Ar-Ge proje uygulamalarının yaklaşık %70’i Kalay’da 

yapılıyor. TUSAŞ’ın, Kalay ile Almanya ve Türkiye’de ortak oluşum için araştırma yaptığı kaydedildi. TUSAŞ-Kalay ortaklığı gerçekleşirse hava 

platform araçlarının uçan, uçmayan modelleri, test donanımları, montaj aletleri, fikstürleri, özel montaj teçhizatları, özel aparatları hasılı pro-

totipin tüm bileşenleri ve Ar-Ge faaliyetlerinde önemli kazanım elde edilecek. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sanayi tesislerinin periyodik ölçümlerinin Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) yazılı-

mıyla merkezi sistem üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı. Uygulamanın 16 Şubat'ta hayata geçtiğini anımsatan Bakan Kurum, “MELBES 

yazılım veri tabanında tüm laboratuvarların kapsamları, potansiyelleri, cihaz donanım kapasiteleri, personel sayıları ve lokasyonları bulundu-

ğundan mevcut talebi merkezi sistem kolaylıkla değerlendiriyor ve bu talebi hangi laboratuvarın karşılayabileceği anında tespit edilerek eşleş-

tirmesi yapılıyor. Sistem sayesinde doğru, güvenilir ölçüm ve analiz raporları ortaya çıkacak, çevre kirliliğinin doğru tespit edilmesi ile hem te-

sis bazında hem de bölgesel anlamda uygulamaya yönelik çevresel kararların daha sağlıklı alınması sağlanacak.” şeklinde konuştu.  
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Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, yurtdışı müteahhitlikte 30 milyar dolar hedeflediklerini kaydetti. 4. Ticaret Mü-

şavirleri Konferansı’nda konuşan Yenigün yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde yıllık yeni proje tutarlarında artışlar olduğunu belirterek “Yurt 

dışında takım ruhu içinde zorlukları aşarak yılda 30 milyar doları yakalayacağız. Bu çerçevede 2030'larda hedefimiz uluslararası pazardan aldı-

ğımız payı yüzde 7'lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar dolara yükseltmektir." değerlendirmesinde bulundu. Yurt dışı müteahhitlik hizmetle-

rinin gelişimi için, teminat mektuplarının temini ve kabulü, fon desteği ile finansman enstrümanlarının yaratılması, yurt dışında Türk istihda-

mının önündeki engellerin kaldırılması gibi sorunların çözümüne odaklandıklarını belirten Yenigün, ABD pazarına yönelik çalışmaların da sür-

düğünü kaydetti.  

Faizsiz konut piyasasına regülasyon gündemde. Faizsiz konut piyasasının aktörlerinden FuzulEv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Ak-

bal, sistemin önümüzdeki 2-3 aylık süreçte resmi statü kazanacağını ifade etti.  

Trakya’da doğal gaz bulundu. Trakya’da doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına yürüten Kanadalı Valeura Energy, açtığı Devepınar-1 sondaj 

kuyusunda, planlanandan 500 metre daha derin sondaj yapıldığını ve “ciddi gaz bulgularına” rastlandığını açıkladı. Açıklamada görüşlerine yer 

verilen Valeura Energy’nin Üst Yöneticisi (CEO) Sean Guest, “Bölgede bulunan Yamalık-1 ve İnanlı-1 sahalarımızın 20 kilometre kadar uzağında 

yüksek basınçlı gaz ve rezerv bulunduğu görülüyor. Yakın gelecekte birkaç alanda üretim testlerine başlayarak gaz akışına dair detayları anla-

mış olacağız.” ifadelerini kullandı.  

Bereket Enerji, Akış Enerji A.Ş.’nin paylarını Kangal Elektrik ve İş Portföy’e devretmek istiyor. Bereket Enerji Üretim A.Ş., tek kontrolünü 

elinde bulundurduğu Akış Enerji A.Ş.’nin paylarını; Kangal Elektrik Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. ve İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Serma-

yesi Yatırım Fonu’na devretmek için Rekabet Kurumu’ndan müsaade istedi.   

İran Petrol Bakanı Bijan Zangeneh, bazı üye ülkelerin diğer üyelerin aleyhine çalışmaları nedeniyle OPEC'in dağılabileceği uyarısı yaptı. Bi-

jan Zangeneh, Tahran'ı ziyaret eden OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, OPEC'in dağıla-

bileceği uyarısında bulundu. Zangeneh, bu uyarısına neden olarak OPEC içindeki bazı ülkelerin diğer üyeler aleyhine çalışmalarını gösterdi.   

Japon Mitsui’den ortaklık teklifi. Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, yerli ve yabancı 4 grubun ilgilendiği Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım 

A.Ş. ve Trakya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. bölgeleri için Japon Mitsui'den %50'şer paylı ortaklık teklifi geldiğini söyledi. Öte yandan jeotermal ala-

nında yatırımlarına devam eden şirket Kızıldere-2 santralini de içerisine alan 600 dönümlük alanda Organize Jeotermal Sera Bölgesi projesi 

hazırlandığını belirtti. Seranın ısıtılması ile yılda 15 bin ton sebze üretilmesi planlanıyor. Kamu ile işbirliği içinde yürütülen projede şu anda ara-

zi tahsisi kısmına geçildi. 
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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. 


