
Dün gün boyu ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı gelişmekte olan ülke pa-

ra birimlerinde olumsuz bir havaya neden olurken, TL buna ek olarak İstan-

bul seçimlerinin sonuçlarına ilişkin belirsizliğin baskısı altında kaldı ve do-

lar/TL 6,0 seviyesini aştı. Piyasa kapanışından sonra YSK, İstanbul Büyükşe-

hir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK 

kararı 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldı. Yeniden seçimin 23 Hazi-

ran'da yapılacağını duyurdu. Dolar/TL seçimlerin yenileyeceği haberinin ar-

dından 6,14 seviyesine yükseldikten sonra bu sabah 6,12 seviyesinde bulunu-

yor. Hem siyasi gelişmeleri hem de ticaret krizini fiyatlayan lira, haftanın ilk 

işlem gününde %1,9 ile dolara karşı en fazla değer kaybeden gelişen ülke para 

birimi oldu. 

Yurtdışında ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ürünlerine uygulanan tarife-

leri bir kez daha yükselteceklerini açıklamasının ardından ülkenin Ticaret 

Temsilcisi Robert Lighthizer da Çin’i görüşmeleri yokuşa sürmekle suçladı. 

Tarifelerin 10 Mayıs Cuma günü yükseleceği bilgisini veren Lighthizer, ülkesi 

ile Çin arasında Perşembe ve Cuma günleri için planlanan müzakerelerin yine 

de gerçekleşeceğini öngördü. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de anlaş-

manın %90’ının tamam olduğunu ancak Çin’in haftasonunda anlaşma metnin-

deki bazı ifadelere karşı çıktığını açıkladı. Asya borsaları beş ayın dip seviye-

sinden yükseldi ancak ticaret görüşmelerinin bozulabileceği endişeleri ile kırıl-

gan kalmaya devam ediyor. Japonya'da yeni imparatorun tahta geçişini kutla-

mak için 10 günlük tatilin ardından Japon piyasaları yeniden açılırken, Japon-

ya'nın Nikkei endeksi %0,8 geriledi. 

Özel Ticaret Sistemi’ne göre (ÖTS), dış ticaret açığı Nisan’da yıllık %56 aza-

lışla 3,0 milyar dolara geriledi. ÖTS’ye göre; ithalat Nisan’da yıllık %15 azalır-

ken, ihracat ise %4,7 arttı. Motorlu kara taşıtları daralmaya devam ederken, 

makine ve demir-çelik ihracatları ise artmayı sürdürdü. Genel Ticaret Siste-

mi’ne (GST) göre ise, dış ticaret açığı yıllık  %58 azalışla 2,8 milyar dolar sevi-

yesinde gerçekleşti. 

7-May Almanya, Fabrika siparişleri, Mart 
8-May Hazine nakit gerçekleşmeleri, Nisan 
 Almanya, Sanayi üretimi, Mart 

9-May ABD, ÜFE, Nisan 
10-May TÜİK, Dış ticaret endeksleri, Mart 
 İngiltere, GSYH büyümesi, 1Ç19 
 ABD, TÜFE, Nisan 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.55            6.331%

22 Nisan 2020 5.125% 98.20            7.103%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.88            7.650%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 92,982             -1.03% -5.45% 1.88%

BİST-30 116,179          -0.94% -5.84% 1.61%

XUSIN 111,423          -1.13% -4.95% 6.24%

XBANK 120,004          -0.75% -8.89% 1.93%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.0769 2.08% 5.83% 14.93%

Euro/TL 6.8091 1.89% 5.84% 12.50%

Sepet Kur* 6.4471 2.02% 5.83% 13.60%

Euro/Dolar 1.1197 -0.03% -0.12% -2.37%

Dolar/JPY 110.76 -0.30% -0.57% 1.10%

DXY 97.5150 -0.11% 0.48% 1.28%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1280.08 0.09% -0.87% -0.21%

Reuters/Jefferies CRB* 189.92 -0.58% -3.53% 7.31%

Brent (Dolar/varil) 71.24 0.04% 0.24% 31.13%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.52 -0.08% -0.33% -14.22%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 23.05% 22.87%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 19.79% 19.43%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.52% 7.67%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.48% 2.53%
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Motorinin litre fiyatına 17 kuruş zam yapılırken, ÖTV'nin azaltılması yoluyla zamların tüketiciye yansımasının önüne geçen eşel mobil siste-

mi ile pompa fiyatında değişiklik olmadı. 

Çelik ürünlerine ithalatına karşı başlatılan korunma önlemi soruşturması önlemsiz olarak kapatıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 

yer alan ithalatta korunma önlemlerine ilişkin tebliğ uyarınca, 27 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan tebliğle re'sen başlatılan çelik ürünleri itha-

latına karşı korunma önlemi soruşturması, ürünlerin ithalatında mutlak ve yerli üretime göre nispi artış bulunmaması ve ithalat artışına bağlı 

olarak yerli üreticiler üzerinde oluşmuş ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinin tespit edilememiş olması gerekçesiyle önlemsiz kapatıldı. 

Enerjisa (ENJSA) – İlk çeyrek net kârı yıllık bazda %22,5 arttı ve 297,4 milyon TL olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte şirketin gelirleri %10 artış gös-

tererek 4,48 milyar TL’ye çıktı. Bu dönemde faaliyet gelirleri %30 yükselişle 1,13 milyar TL oldu. Enerjisa 2019 yıl sonu için faaliyet geliri bek-

lentisini ise 4,6-4,9 milyar TL aralığında belirledi. Geçtiğimiz yıl bu rakam 3,84 milyar TL’ydi. 

Anadolu Grubu Holding (AGHOL) – Bağlı ortaklıklarından Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti. (McDonald's) ile ilgili olarak stratejik alterna-

tifleri araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde üçüncü kişiler ile görüşmeler yapmak üzere bir yatırım bankası veya aracı kurumun yetkilendiril-

mesine karar verildiğini duyurdu. 

Alışveriş Merkezlerinde (AVM) metrekare başına birincil kira rakamı ortalama 325 lira. JLL’nin Ticari Gayrimenkul Raporu’nda 2019 yılı ilk 

çeyreğine ilişkin açıklanan bu rakam bir önceki yıla göre değişmemiş durumda. Raporun ofis piyasasına ilişkin değerlendirmelerinde Anadolu 

yakasının yeni ofis projelerinin %89’una ev sahipliği yaptığı belirtiliyor. Burada İstanbul Finans Merkezi projesinin etkisi önemli görülüyor. Lo-

jistik pazarında ise ‘bekle-gör’ politikası nedeniyle yaşanan talep azalışının birincil kiralarda bir düşüşü beraberinde getirdiği ifade ediliyor.  

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği’nden (TEHAD) yapılan açıklamaya göre, 2019 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de toplam bin 853 

adet elektrikli ve hibrit otomobil satıldı. 2018'in yılın ilk çeyreğinde toplam bin 291 elektrikli ve hibrit otomobil satışı yapılmıştı. TEHAD 

Başkanı Berkan Bayram, Avrupa’da elektrikli otomobil satışlarının yıllık bir milyon adete ulaşırken, Türkiye’de son 7 yılda sadece bin 169 elekt-

rikli aracın trafiğe çıkabildiğini ifade etti. Bayram, “Burada ÖTV ve MTV'nin önemli bir engel yarattığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl kanunlaşan ve 

hiçbir ülkede uygulanmayan elektrikli otomobildeki MTV'nin acilen kaldırılması, şirket adına alınan elektrikli araçlar için çevre destek primi 

olarak ek vergi teşviki sağlanması, tüketici adına ilk alım bedelinde sağlık destek primi olarak teşvik sağlanması gerekmektedir.” şeklinde ko-

nuştu.  

Batı Akdeniz bölgesi bu yılın ilk 4 ayında 141 ülkeye 621,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri (BAİB) Baş-

kanı Hakkı Bahar, yaptığı  yazılı açıklamada, Nisan ayı içerisinde 500 milyon doları aşan bölge ihracatının yükselişini sürdürdüğünü belirtti. Bu 

dönemde en fazla ihracatı 157,5 milyon dolarla yaş meyve  sebze sektörü gerçekleştirirken, en fazla ihracat yapan 5 sektör arasında en  büyük 

artış %164,9 oran ve 61,7 milyon dolar ile demir ve demir  dışı metaller sektöründe yaşandı. Yılın ilk 4 aylık döneminde en fazla ihracatın 62,7 

milyon dolar ile Çin'e gerçekleştirildiğini dile getiren Bahar, Özbekistan'a gerçekleşen  ihracatın ise %55,5 artış ile 37,2 milyon dolara ulaştığı-

nı  vurguladı. 

Türkiye’nin ham çelik üretimi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %14,5 azalarak 8,2 milyon tona geriledi. Sektörün ihracatı 

ise ilk 3 aylık dönemde %15,5 artışla 5,8 milyon tona ulaştı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, nihai mamul çelik 

tüketimi Mart’ta geçen yılın aynı ayına kıyasla %38,6 azalarak 1,9 milyon tona, yılın ilk 3 ayı itibarıyla da %38,7 düşerek 5,4 milyon ton oldu.  
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SEKA, yeniden kağıt üretecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 19 yıl aranın ardından yeniden faaliyete geçen Balıkesir SEKA 

Fabrikası'nın hurda kağıttan üretim yapacağını belirterek, "Özel teşebbüs eliyle 140 milyon euroluk yatırım yapıldı. Bu yatırımın karşılığında 

yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek ve kağıdı ülkemizde üretebileceğiz" ifadelerini kullandı. 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da yeni cruise limanının Yenikapı'da inşa edileceğini belirterek "Yıl sonuna kadar 

Ulaştırma Bakanlığımız ihaleye çıkacak. Orası en az 5-6 cruise gemisini aynı anda alabilecek kapasiteye sahip." dedi. Bakan Ersoy, Osmanlı 

tebaasına ait bölgelerin tamamında, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü 

olarak yatırım yaptıklarını, 6 ülkede toplam 49 proje sürdürdüklerini belirtti. 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2018 yılında küresel yenilenebilir enerji büyümesinin durduğunu açıkladı. Ajansa göre, 2001 yılından beri 

ilk kez yenilenebilir enerji kapasitesinde yıllık büyüme yaşanmadı.  Güneş enerjisi, rüzgâr, hidro, biyoenerji ve diğer yenilenebilir enerji kay-

naklarında net kapasitenin 2018 yılında yaklaşık 180 GW ile bir önceki yıl ile aynı olduğu bildirildi. IEA'ya göre küresel yenilenebilir enerjide 

büyümenin son 17 yıldır ilk defa durmasının nedeni Çin ve AB gibi büyük piyasalarda yeni kapasitelerde yaşanan yavaşlama. Ayrıca, yenilene-

bilir enerjideki büyümenin sekteye uğramasında, Avrupa Birliği ve Hindistan'da rüzgâr kapasitesi kurulumlarının düşmesi etkili oldu. 

ABD Kıbrıs sularında sondaj faaliyetlerinden rahatsız. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Margan Ortagus, Türkiye'nin, Güney Kıbrıs Rum Yö-

netimi’nin tek taraflı olarak ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesinde petrol ve doğal gaz arama sondaj faaliyetleri yapma niyetini duyurma-

sından endişe duyduğunu söyledi. Ortagus yaptığı yazılı açıklamada, "Bu adım oldukça provokatif ve bölgedeki gerginlikleri artırma riski taşı-

yor. Türk makamlarını bu operasyonları durdurmaya ve tüm tarafları itidal ile hareket etmeye çağırıyoruz" dedi. 

Eti Bakır, Küre’deki atığını Mazıdağı’nda işleyerek ekonomiye 270 milyon dolar ek kazanç sağlamayı planlıyor. Eti Bakır Küre Yeraltı Proje 

ve Maden Müdürü Kazım Küçükateş, bu yıla kadar fabrikadan çıkan atığı atık barajında stokladıklarını ifade ederek, bu yıl itibarıyla sıfır atık 

politikasına geçtiklerini anlattı. Küçükateş sözlerini şöyle sürdürdü: “Mazıdağı’nda 1,2 milyar dolar yatırımla kurulan Metal Geri Kazanım ve 

Entegre Gübre Tesisleri ile Küre madeninde bakır cevheri yanında elde ettiğimiz, kobalt cevheri de ekonomiye kazandırılıyor. Daha önce de-

ğerlendirilemeyen maden atıkları da içinde çinko, demir, bakır gibi değerli madenler var. Bu tesis sayesinde yılda 270 milyon dolar değerinde 

metal ithalatının önüne geçeceğiz.” 



Gündem | 7 Mayıs 2019 
4 

2%

6%

10%

14%

18%

22%

26%

30%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TCMB Faiz Koridoru

1 Haftalık Repo Faizi GLP Faizi AOFM

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

1 Yıllık 2 Yıllık 3 Yıllık 5 Yıllık 10 Yıllık

Hazine Tahvillerinde Getiri Eğrisi

Dün Önceki Gün 1 Hafta Önce 1 Ay Önce 2018 Sonu

Not: Ertesi gün valörlü - Kapanış - Bileşik Faiz 

90

110

130

150

170

190

Oca 18 Mar 18 May 18 Haz 18 Ağu 18 Eki 18 Ara 18 Şub 19 Nis 19

USD / GOÜ Para Birimleri 
01/01/2018 = 100

TRY ZAR BRL RUB INR IND

 50,000

 70,000

 90,000

 110,000

 130,000

 150,000

 170,000

 190,000

 210,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hisse Endeksleri

XU100 XU030 XBANK XUSIN

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

Oca 17 Nis 17 Tem 17 Eki 17 Oca 18 Nis 18 Tem 18 Eki 18 Oca 19 Nis 19

Türkiye'nin 5 Yıl Vadeli CDS Spreadi
baz puan

1.2%

1.6%

2.0%

2.4%

2.8%

3.2%

3.6%

75

80

85

90

95

100

105

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dolar Endeksi ve 10 Yıllık ABD Hazine Tahvil Faizi

DXY Endeksi (sol eksen) ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi (sağ eksen)

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

 180

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MSCI Hisse Endeksleri
ABD doları cinsinden, 01/01/2013 = 100

MSCI - Dünya MSCI - GOÜ MSCI - Türkiye

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Küresel Gösterge Faizler

Libor - 3 Aylık Libor - 6 Aylık Euribor - 3 Aylık Euribor - 6 Aylık

Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TÜİK 
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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. 


