
Bu hafta siyaset ve ekonomi gündem yoğun olacak. Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan'ın Rusya temasları, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından açıklanacak re-

form paketi, devam eden seçim süreci, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz 

kararı ve Libya’daki çatışmanın petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü etkisi 

bu hafta içeride ve dışarıda piyasaların odak noktasında olacak. Perşembe 

günü ise Türkiye’de cari denge rakamı takip edilecek. Dolar/TL Perşembe 

günkü sert düşüş ardından Cuma günü hem küresel piyasalardaki gelişmeler 

hem de yerel seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle 5,60 etrafında 

dalgalandı. Bu sabah güne 5,64’te başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdo-

ğan, bu sabah Moskova'ya hareket edecek. Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin baş başa görüşmenin ardından Üst Düzey İşbirliği Konseyi VIII. 

Toplantısı'na başkanlık edecek, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak 

basın toplantısı düzenleyecek. 

Asya borsaları ABD tarım dışı istihdamdaki artış ve Çin'in ekonomiyi hızlan-

dırıcı adımlar atacağı beklentisiyle yükselirken, yatırımcıların ABD şirketleri-

nin Cuma günü başlayacak ilk çeyrek bilanço dönemi öncesinde temkinli 

olacakları tahmin ediliyor. Çin Merkez Bankası, geç saatlerde yayımladığı bir 

belgede küçük ve orta ölçekli şirketlerin krediye erişimini kolaylaştırmak ama-

cıyla bankaların zorunlu karşılıklarını indirme politikasını hızlandırcağını be-

lirtti. Libya’da ülkenin doğusunda kontrolü elinde bulunduran eski general 

Khalifa Haftar’ın güçleriyle birlikte başkent Trablus’a yürümesi ve Trablus 

merkezli hükümetin Haftar’a karşı saldırı başlatması petrol fiyatlarını yeniden 

yukarı yönlü hareketlendirdi. Brent Petrolün varil fiyatı 70 doların üzerinde 

işlem görürken WTI ham petrol fiyatı da 63,4 dolar ile Kasım 2018’den bu ya-

na en yüksek seviyeye ulaştı. Libya’nın petrol üretimi Mart ayında günlük 1,1 

milyon varile kadar ulaşmıştı. İran ve Venezuela’nın ardından Libya için de 

artan petrol arzı endişeleri petrol fiyatlarında yükseliş beklentilerini de tetikli-

yor.  
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.43            6.428%

22 Nisan 2020 5.125% 98.59            6.552%

18 Mayıs 2021 4.875% 95.88            7.010%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 98,783             0.45% -2.71% 8.23%

BİST-30 124,010          0.51% -2.44% 8.45%

XUSIN 117,441          0.19% -2.46% 11.98%

XBANK 133,623          1.45% 0.35% 13.49%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.6252 0.66% 2.16% 6.38%

Euro/TL 6.3143 0.67% 2.22% 4.33%

Sepet Kur* 5.9698 0.48% 2.62% 5.22%

Euro/Dolar 1.1214 -0.05% 0.25% -2.22%

Dolar/JPY 111.73 0.07% 0.06% 1.98%

DXY 97.3950 -0.13% 0.09% 1.13%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1291.30 -0.06% -0.52% 0.67%

Reuters/Jefferies CRB* 195.05 0.35% 4.08% 11.24%

Brent (Dolar/varil) 70.34 0.36% 6.02% 29.88%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.66 0.49% 0.43% -8.95%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 21.19% 21.30%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.28% 17.35%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.28% 7.37%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.49% 2.51%
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Haftanın en önemli küresel gelişmesi ise ECB toplantısı. Piyasada oluşmaya başlayan beklenti ECB’nin TLTRO oranlarını mevcut depo oranı 

(-0.40%) üzerinden belirlemesi.  Dolayısıyla bu ay “tiered depo rate” olarak adlandırılan bir tartışmnın gündeme gelmesi bekleniyor. Avru-

pa'da sadece İsviçre Merkez Bankası ve Japonya'da BoJ bu sistemi kullanıyor. Fransız bankaları bunu istiyorlar çünkü en yüksek fazla (excess) 

rezerv Fransız bankalarında tutulmakta. ECB zorunlu karşılıklara %0 faiz ödemekte ancak  fazla rezervlerin faizi ise eksi değerde. Bu eksi oran-

daki faiz bankaların bilançolarına zarar veriyor (sistemde 1,9 trilyon euro fazla rezerv taşınmaktadır). Asgari rezervin belli bir katına kadar fai-

zin %0 seviyesinde, bu limiti aşan fazla rezervlerde ise faizin yine eksi seviyelerde tutulması yönünde bir karar gelebilir. Bu kararın Nisan veya 

Haziran ayında açıklanma ihtimali yüksek.  

Anadolu Ajansı'nda Pazar günü yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri doğ-

rultusunda hayata geçirilecek reform paketini 10 Nisan Çarşamba günü açıklayacak. Albayrak'ın seçimlerin öncesinde yaptığı "8 Nisan 

haftasında ekonomide atılacak adımları açıklayacağız... Birçok alanda önemli bir yol haritası ortaya koyacağız" açıklaması ile birlikte piyasalar-

da bekleyiş başlamıştı. Bloomberg’e bilgi veren bakanlık yetkilisi pakette vergi reformu, bankacılık, finansal piyasalar konularında düzenleme-

ler yer alacağını söyledi. Pakette ayrıca enflasyonla mücadele konusunda atılacak yeni adımlar da olacak.  

Sigarada Ocak ayındaki vergi düzenlemeleri sonrası beklenen zam bu haftasonu gerçekleşti. Sigara fiyatları yaklaşık %20 arttı. Bir çok siga-

ra markasında fiyatlar 2 TL artış gösterdi. Bu artışın tüketici enflasyonuna 0,8 puan civarında yükseltici etki yapacağını hesaplıyoruz. Tütün 

ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yılbaşında yayınlanan bir kararname ile bir önceki %63 seviyesinden %67'ye yükseltilmiş, 28 kuruş 

olan asgari maktu vergi tutarı sıfırlanırken, 42 kuruş olan maktu vergi tutarında değişiklik yapılmamıştı. Böylece sigaranın düşük bir fiyatla sa-

tılmasının engellemesine yönelik olarak getirilen asgari maktu vergi oranı bu yılbaşında sıfırlanmıştı. 

Merkez Bankası, 2019 yılı ikinci çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak uygulanacak azami faiz oranlarını TL için 0,1 puan yabancı 

para için 0,08 puan düşürdü. TCMB'den Cuma günü 2019'un ikinci çeyreğine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "1 Nisan tarihinden geçerli 

olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı %2,15; aylık azami gecikme faiz oranı %2,65, 

yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı %1,72; aylık azami gecikme faiz oranı %2,22 olarak be-

lirlenmiştir" denildi. İlk çeyrekte ilgili faizler, sırasıyla, (%2,25; %2,75) ve (%1,80; %2,30) seviyesinde bulunuyordu. 

Ticaret Bakanlığı Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu sonuçlarını yayınladı. Rapora göre internet ve sosyal medya aracılığıyla 

alışveriş yapanların oranı %35 seviyesinde. Bu kanallardan alışveriş yapanlar çoğunlukla 25-34 yaş aralığındaki üniversite ve üzeri öğrenim gö-

renlerden oluşuyor. İnternet üzerinden en fazla satın alınan ürün grubunda giyim eşyaları ön plana çıkarken, tüketicilerin %45,7’si internet 

üzerinden alışveriş yapmayı güvenli bulmuyor.  

Nef 4 Nisan 2019 itibariyle 50 milyon liralık tahvil itfa ödemesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Böylece 

Nef 275 milyon lira tutarındaki toplam tahvil ihraç tutarını ödemeler sonrası 50 milyon liraya düşürmüş oldu. Şirket geçtiğimiz yıl ödenmiş ser-

mayesini 52,4 milyon liradan 459,2 milyon liraya yükseltmişti.  

Katılım bankalarının net kârı 2018'de bir önceki yıla göre %32,4 artarak 2 milyar lirayı aştı. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerin-

den derlenen bilgilere göre, Türkiye'de faaliyet gösteren Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat 

Katılım'ın konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü 2018'de 206 milyar 653 milyon lira oldu. Söz konusu rakam, 2017 sonuna kıyasla %

29,2'lik artışa işaret etti. 2017 sonunda 13 milyar 645 milyon lira seviyesinde olan öz kaynaklar toplamı, 2018'de %22,9'luk artışla 16 milyar 

769 milyon liraya ulaştı. 
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine kı-

yasla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı %44,2 daralırken, bu dönemde otomotiv endüstrisi 7,76 milyar dolarlık ihracat gerçekleş-

tirdi. Söz konusu ihracat rakamı geçen yılın Ocak-Mart döneminde 8,22 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Bu da ihracatın geçen bir yıllık 

sürede %5,7 azaldığını ortaya koydu.  Öte yandan ilk çeyrekte ihracatın en fazla arttığı ülke İsrail oldu. İsrail'e ihracat geçen yılın aynı dönemi-

ne kıyasla 54,5 milyon dolar artarak 220,2 milyon dolara yükseldi. Romanya'ya ihracat da 53,4 milyon dolar artarak 267,5 milyon dolara yük-

seldi ve bu ülke artışta ikinciliği aldı. 

Otomotiv yan sanayicileri “sıfır stok” dönemine hazırlanıyor. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, 

2030 yılında üretilen araçların %18'inin tam elektrikli, %41'inin ise hibrit olacağına dikkat çekerek, önümüzdeki dönemde üretim süreçlerinin 

çok daha kompleks hale geleceğini ve adet sayısının artacağını belirtti ve buna bağlı olarak daha kısa vadeli tahminlerin yer alacağını kaydetti. 

Otomotiv şirketlerinin gelecekte sıfır stok ile çalışmaya başlayacağına vurgu yapan Kanca, şimdiden bu tür gelişmeler için hazırlıklı olunması 

gerektiğini belirtti. Kanca, mutlaka ana sanayiler, diğer tedarikçiler ve startuplar ile işbirliği yapılması gerektiğni ve bu nedenle TAYSAD'ın bu-

lunduğu organize sanayi bölgesinde startuplar için bir merkez kurulduğunu ifade etti.  TAYSAD'ın “lojistik projesi" ile ilgili de bilgi veren Kanca, 

“TAYSAD üyelerinin toplu gücünü kullanarak 8 ayrı lokasyona, daha ekonomik sevkiyat ve yurt dışı depolama yapmayı hedefledik. Yapılan he-

saplara göre bu projemizle lojistik maliyetinde %16,6'lık bir tasarruf sağlandığını gördük. Müşteri maliyetinin %3,5 düşürülmesi de mümkün" 

şeklinde konuştu. 

Honda, yayınladığı bültende 2021 yılı itibariyle Türkiye’deki üretimini durduracağını açıkladı. Şirket, üretimi sonlandırma kararının endüst-

ride elektrifikasyonla ilgili gelişmeler ve buna bağlı uygun üretim kapasitesinin sağlanması gerekliliği nedeniyle alındığını duyurdu. 

Merkezi ABD'de bulunan Ford, Rusya'da otomobil üretimini sonlandıracak. Ford'un Rusya'daki ortak girişim şirketi Ford Sollers'tan yapılan 

açıklamada, şirketin Haziran 2019 itibarıyla otomobil üretimini sonlandıracağı belirtildi. Rusya'daki 2 montaj ve bir motor fabrikasının kapatı-

lacağı bildirilen açıklamada, yeniden yapılanma kapsamında atılacak adımlar sonucu Ford Sollers ortak girişiminin, Sollers şirketine devredile-

ceği aktarıldı. Şirketin, Rusya'da hafif ticari araç üretimine ise devam edeceği belirtildi. Ekonomide yaşanan sıkıntılar nedeniyle Rusya'da 

2012'de 1 milyon 970 bin araç üretilirken, bu rakam geçen yıl 1 milyon 560 bine gerilemişti. 

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan, mobilya sektöründe 2 milyar dolar ihracat gerçekleşme-

sinin hedeflendiğini kaydetti. Geçen yıl Temmuz ayında dolardaki dalgalanmanın mobilya üretiminde maliyet artışlarını beraberinde getir-

diğini kaydeden Ercan sözlerine şu şekilde devam etti: “Fiyatların aşağı çekilmesi ve KDV indiriminde beklentilerimizi yakalayamadık, çünkü 

ham maddedeki KDV düşmeyince mobilyada verginin düşürülmesi bize pek artı sağlamadı. Buna rağmen 2018 iyiydi. Mobilya sektörü ihracat-

la ayakta kalmaya çalışıyor. Geçen yıl 2,3 milyar dolar civarında ihracat yapılmıştı. Bu yıl da ihracatın 2 milyar doların üzerinde gerçekleşmesini 

bekliyoruz.” 

Kuru soğan ithalatında "sıfır gümrük vergisi" uygulaması 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Konuya ilişkin, İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşka-

nı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Global melek yatırımcı ağı Keiretsu Forum’un Türkiye ayağı Keiretsu Forum Türkiye, geçen yıl 6 girişime toplamda 500 bin dolara yakın 

destek sunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Keiretsu Forum Türkiye tarafından yürütülen süreçlerin sonunda 6 girişimin yatırım 

öncesi değerlemesinin de 21 milyon dolara ulaştığı açıklandı. Özellikle daha fazla teknoloji ve inovasyon içeren startuplara yatırım gerçekleş-

tirdiklerini anlatan Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Berik, "Keiretsu Forum Türkiye’nin 2012 yılından bu yana gerçekleş-

tirdiği yatırımlara baktığımızda biyoteknoloji, telekomünikasyon ve yazılım projelerine yönelik ilginin ön sıralarda olduğunu görüyoruz" diye 

konuştu. Berik, 2019’da odakta sağlık teknolojileri girişimlerinin olacağını düşündüklerini belirtti. 



Gündem | 8 Nisan 2019 4 

Yerli yazılım firması Almila tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk kripto para pos cihazı kullanıma başlandı. Bu sayede kripto paralar kredi 

kartına yüklenebilecek. Yatırımcılar bitcoinlerini kullanarak komisyon ve kesinti ödemeden istediği alışverişi yapabilecek. Dünya çapında kulla-

nılan bitcoin, ethereum, dash gibi 20 sanal parayı online kullanmaya izin veren pos cihazlarından aynı zamanda sanal para alım satımı da yapı-

labilecek.  

Turkcell, ortak fiber altyapının maliyeti 10 milyar dolar azaltabileceğini belirtiyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, sektördeki tüm 

oyuncuların sahip oldukları fiber altyapıları paylaşarak, altyapı yatırımlarını ortak yapması gerektiğini belirterek, "Bu altyapıları bizlerin ayrı 

ayrı yatırım yaparak tamamlamasının maliyeti 13-15 milyar dolar olur. Halbuki hem mevcut altyapıyı paylaşıp hem de bundan sonraki yatırım-

ları beraber yaparsak bunun maliyeti 2-2,5 milyar dolar olur." dedi. 

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Bölümü (GÜNDER) Başkanı Kutay Kaleli, lisanssız santrallerde mahsuplaşmanın Resmi Ga-

zete’de yayımlanmasının beklendiğini belirtti. 12. Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı’nda (Solarex İstanbul) bir oturumda de-

ğerlendirmelerde bulunan Kutay Kaleli, önümüzdeki bir yıl içinde güneş enerjisi sektöründe biraz da olsa daralma görülebileceğine dikkat çek-

ti ve lisanssız projelerde finansman sorunu yüzünden bitirilemeyen projelerin olduğunu ifade etti. Bakanlığa bu projelere belli bir miktar karşı-

lığında af getirilmesi konusunda başvuru yapacaklarını belirten Kaleli, “Haziran ayından beri mahsuplaşmanın yönetmelik halini bekliyoruz. 

Aylık mahsuplaşma da büyük ihtimalle bir haftaya kalmadan Resmi Gazete’de yayınlanır” dedi.  

STAR Rafineri’nin tüm üniteleri devreye alındı. Tüm test aşamalarını tamamlayıp tam kapasiteyle üretime geçen STAR Rafineri’nin, yılın 

kalan 9 ayında 8 milyon ton ham petrol işlemesi bekleniyor. Cuma günü itibarıyla tüm ünitelerinin devreye alındığı STAR Rafineri, tam kapasi-

te ile üretime geçmiş oldu.  

Doğal gaz Piyasasında faaliyet göstermek üzere yenilenecek olan lisanslar için sermaye yeterliliği şartı aranacak. Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu (EPDK), Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’ni yayımladı. Yönetmelikte lisansların yeni-

lenmesiyle ilgili hükme, sermaye yeterliliği şartı eklendi. Yönetmeliğin “İnceleme ve değerlendirmenin sonuçlandırılması” başlıklı 11. madde-

sinde yer alan üçüncü fıkrada, daha önce başvurunun kabul edilmesiyle lisans yenileme bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin 

30 gün içinde ibraz edilmesi yeterliydi. Yönetmelikte ayrıca “Lisans başvurusu” başlıklı 8 maddeye bir fıkra ilave edildi ve lisans başvurularının 

bundan böyle elektronik ortamda da yapılabileceği hükme bağlandı.  
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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. 


