
Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimini 

iptal ederek tekrarlanması kararını almasının ardından TL cinsi varlıklarda 

satış baskısı görüldü. Dolar/TL 5 Ekim'den bu yana en yüksek olan 6,20'ye 

kadar yükseldi. Dolar/TL’de güne 6,16 seviyesinde başlıyoruz.  

TCMB bünyesindeki Türk Lirası karşılığı altın swap piyasası bir önceki gün 

gerçekleşen açılışın ardından, işlemlere dün başlandı. 1 hafta vadeli altın 

swap alış işleminde vadeli fiyatı 245,793 TL ilan etti, toplam miktar 350 kilog-

ram oldu. TCMB swap işleminde spot fiyatı 244,651 TL, altın faiz oranını %0, 

TL faiz oranını %24 olarak ilan etmişti. Bankacılar ilk işlemin İngiltere piyasası-

nın Pazartesi günü resmi tatil olması nedeniyle bugün beklediklerini belirt-

mişlerdi. TCMB'nin geçen hafta bankalara gönderdiği yazıya göre ilgili piyasa-

da işlemler 1 hafta vade ile gerçekleştirilecek ancak resmi tatil dönemlerinde 

vadenin farklılaşması da mümkün olacak. İşlem limiti 100 ton olarak belirlen-

mişti.  

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2019 İlkba-

har" raporunu yayınlandı ve Euro Bölgesi ekonomisi için büyüme tahminini 

aşağı yönlü revize ederek bu yıl için %1,2 olarak öngördü. Raporda, Euro 

Bölgesi'nin 2019 yılı büyüme tahmini %1,3'ten %1,2'ye, 2020 için de %1,6'dan 

%1,5'e indirildi. Almanya'nın büyüme tahmini 2019'da %1,1'den %0,5'e, 2020 

için ise %1,7'den %1,5'e düşürüldü. Raporda, bu yıl Fransa ve İngiltere'nin %

1,3, İspanya'nın %2,1, Hollanda'nın %1,6 oranında büyüyecekleri tahmin edil-

di. Bu arada Almanya'da sanayi üretimi Mart ayında beklenmedik bir şekilde 

art arda ikinci kez arttı. Sanayi üretimi %0,5 düşüş beklentisine karşın Mart'ta 

%0,5 artış kaydetti. Önceki aya ilişkin veri ise aşağı revize edilerek %0,4 artışı 

işaret etti. 

Çin'in ihracatı Nisan ayında beklenmedik bir şekilde düşerken, ithalat arttı. 

Gümrük İdaresi'nin açıkladığı rakamlara göre, ihracat Nisan döneminde geçen 

yılın aynı dönemine göre %2,7 düştü ve ithalat %4 arttı. Bunun sonucu dış 

ticaret fazlası 13,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bloomberg'in anketi-

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 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.55            6.353%

22 Nisan 2020 5.125% 98.45            6.829%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.50            7.865%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 91,482             -1.61% -7.39% 0.23%

BİST-30 114,095          -1.79% -8.00% -0.22%

XUSIN 110,688          -0.66% -5.75% 5.54%

XBANK 116,685          -2.77% -12.68% -0.89%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.1501 1.20% 6.81% 16.31%

Euro/TL 6.8843 1.10% 6.21% 13.74%

Sepet Kur* 6.5148 1.09% 6.47% 14.84%

Euro/Dolar 1.1190 -0.06% -0.55% -2.43%

Dolar/JPY 110.24 -0.47% -0.64% 0.62%

DXY 97.6280 -0.18% 0.64% 1.33%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1284.30 0.33% -0.99% 0.12%

Reuters/Jefferies CRB* 188.82 -0.65% -4.70% 6.61%

Brent (Dolar/varil) 69.88 0.62% -0.42% 29.37%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.54 0.28% 0.04% -13.47%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 24.53% 23.05%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 20.64% 19.79%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.46% 2.50%
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ne katılan ekonomistlerin medyan tahminine göre, ihracatın %3 artması ve ithalatın %2,1 düşmesi bekleniyordu. Çin'in ABD'ye karşı dış ticaret 

fazlası 2019 yılının ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre %10,5 artarak 84 milyar dolara çıktı. 

ABD ile Çin'in ticaret anlaşmazlıklarını giderecek anlaşmaya varamayacakları endişesi yatırımcılarda küresel ekonomik büyümenin yavaşla-

yacağı kaygısını yaratıyor. Asya borsaları Wall Street'i takip ederek gerilerken, yatırımcılar hisse senedinden çıkarak devlet tahvillerine 

kaydılar. Hatırlanacağı üzere, ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü Çin ile ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedilmediğini gerekçe göste-

rerek sürpriz şekilde gümrük vergilerini artıracağını açıklamıştı. Müzakerelerde ilerleme kaydedildiği beklentisinde olan yatırımcıları şaşırtan 

bu açıklamanın ardından müzakereleri sonlandırmak istemeyen Pekin dün başbakan yardımcısı Liu He'nin Perşembe günü Washington'a gide-

ceğini açıklamıştı. Wall Street dün %2'ye yakın kayıpla kapandı. ABD, Almanya ve Japonya'nın 10 yıl vadeli tahvillerinin getirisi bir ayın en dü-

şük seviyesine indi. Güvenli liman olarak görülen Japon yeni dolar karşısında altı haftanın zirvesine çıktı. Küresel büyüme endişeleri ile Pazar-

tesi günü 68 dolar/varile gerileyen Brent petrol fiyatları bugün toparlandı: 70,2 dolar seviyesinde işlem görüyor. 

Türk Telekom (TTKOM) – 2019 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom son çeyrekte 310 milyon TL net kâr elde etti. Geçtiği-

miz yılın aynı döneminde kâr rakamı 110 milyon TL’ydi. Şirketin satış gelirleri %15 yükselerek 5,40 milyar TL olurken, FAVÖK %35 artışla 2,65 

milyar TL olarak gerçekleşti.  

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketlerinin 2018 sonu verilerini açıkladı. Açıklanan verile-

re göre, 2018'de önceki yıla göre yatırım kuruluşlarının kârı %68 artarak 1,3 milyar liraya, portföy yönetim şirketlerinin kârı ise %41 yükselişle 

232 milyon liraya ulaştı. TSPB, faaliyette olan 62 aracı kurumun yanı sıra Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem yapmaya başlayan bir yatırım 

bankasının verilerini de derledi. Geçen yıl kurumların pay senedi işlem hacmi 2017'ye göre %46 artarak 4 trilyon liraya yaklaştı. Vadeli işlem 

hacminde ise aynı dönemde %54'lük artış görüldü ve işlemler 2,5 trilyon lirayı aştı.  

Aselsan yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %79,1 artışla 629,3 milyon lira net kâr etti. Şirketin açıkladığı Ocak-Mart dö-

nemi bilançosuna göre, Aselsan satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine kıyasla %46,4 artırarak 2 milyar liraya çıkardı. Bu yılki finansal he-

deflerinde değişiklik yapmayan Aselsan satış gelirlerinde %40-50 artış, kur farkından arındırılmış %19-21 FAVÖK marjı ve 650 milyon lirası du-

ran varlık olmak üzere 1 milyar lira yatırım harcaması hedefliyor. 

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, bu yıl sonunda yatırımlar tamamlandığında KARDEMİR’in 3 milyon ton kapasiteye ulaş-

mış olacağını belirtti. Güleç, "16 yıl önce bir yatırım hamlesi başlattık. Dünyadaki en son teknolojiyle katma değeri yüksek ürünler elde et-

mek adına yapılan yatırımlardı bunlar. Her yıl çelik üretimine onlarca ebat ekledik. Savunma sanayisine hizmet edeceğiz. Ray üretimi, çubuk 

ve kangal haddehanesi, tren tekeri fabrikası gibi yatırımlarla KARDEMİR'in önemi stratejik olarak bir kat daha arttı." diye konuştu. Güleç, önü-

müzdeki yıl bir yüksek fırın daha kuracaklarını ve asıl hedefin yılda 3,5 milyon ton kapasiteye ulaşmak olduğunu ifade etti.  

Tofaş, Bursa'da üreterek dünya geneline ihraç ettiği Egea modelinin facelift çalışmaları, yani yenilenmesi için 2020 sonuna kadar 225 mil-

yon dolar yatırım yapacağını açıkladı. Söz konusu yatırım sonucu, 2023 olarak belirlenen Egea'nın üretim süresi bir yıl uzatılırken, bu tarihe 

kadar toplam üretim hedefi 150 bin adet artırılarak 1,45 milyon adete yükseltildi. Üretimin %70'inin ise ihraç edilmesi hedefleniyor. Tofaş 

KAP'a yaptığı açıklamaya göre bugüne kadar yaklaşık 530 bin adet ürettiği Egea'nın yeni halinin üretimine 2020'nin son çeyreğinde başlayacak. 

DYO, deniz boyalarında dünyanın önde gelen ismi Transocean ile işbirliğine gitti. DYO; Transocean’ın ürünlerini yerli olarak üretecek. Ulus-

lararası sertifika ve referanslara sahip deniz boyaları, DYO’nun İzmir Çiğli’deki fabrikasında üretilecek.  
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Kimya sektörünün ihracatı, Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre %30,84 artarak 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. İstanbul Kim-

yevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından yapılan açıklamaya göre ihracatta ikinciliğini koruyan kimya sanayinin 4 ay-

lık ihracatı ise %22,23 artışla 6,8 milyar dolara ulaştı. Geçen ay en çok kimya ihracatı gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında İspanya, 104,5 mil-

yon dolarlık ihracat rakamıyla ilk sırada yer alırken, ABD ikinci, İtalya da üçüncü sırada yer aldı. 

AVOD Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri (AVOD), madencilik faaliyetlerine ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. AVOD tarafından Kamuyu 

Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, şirketin madencilik sektöründe öncü markalar arasında yer alabilmesi için yürütülen 

çalışmalar kapsamında; çeşitli saha, tesis, fabrika arayışlarının sürdüğü ve bu yatırım hedeflerinin en başarılı şekilde sonuçlanması amacıyla 

çeşitli firmalar ile görüşmelerin başladığı ifade edildi. 

TÜPRAŞ, 2017 yılından itibaren gerçekleştirilen modernizasyon ve darboğaz giderme yatırımlarının etkisi ile toplam üretim kapasitesini 

28,1 milyon tondan 30 milyon tona yükseltti. Çalışmalar kapsamında İzmir Rafinerisi ham petrol işleme kapasitesi 11 milyon tondan 11,9 

milyon tona, İzmit Rafinerisi ham petrol işleme kapasitesi 11 milyon tondan 11,3 milyon tona, Kırıkkale Rafinerisi ham petrol işleme kapasitesi 

5 milyon tondan 5,4 milyon tona, Batman Rafinerisi yıllık ham petrol işleme kapasitesi ise 1,1 milyon tondan 1,4 milyon tona ulaştı.  

Habertürk’ün bir haberine göre İran yaptırımları sonrasında TÜPRAŞ İran’dan petrol ithalatını tamamen kesmeyi planlarken BOTAŞ doğal 

gaz alımına devam edecek. TÜPRAŞ’ın ham petrol ithalatını kaydıracağı ülkeler arasında Irak ve Suudi Arabistan olması bekleniyor. BOTAŞ’ın, 

İran’dan uzun yıllara yayılmış, “al ya da öde” yaptırımlı sözleşmeye dayanan doğalgaz alımı devam edecek. Türkiye, bu gazı almazsa bedelini 

ödemek zorunda kalacak. Bu nedenle yaptırım kapsamı dışında tutulacak.  

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ABD 2019 ve 2020 ham petrol üretimi tahminlerini yükseltti. 7 Mayıs günü yayınlanan “Kısa Vadeli 

Görünüm” raporuna göre EIA, ABD'nin ham petrol üretiminin 2019 yılında 1,45 milyon varil/gün artarak ortalama 12,45 milyon varil/gün ola-

cağını tahmin ederken, 2020 yılında da üretimin 930 bin varil/gün artışla 13,38 milyon varil/güne çıkacağını öngördü. EIA ayrıca, 2019'da tale-

bin 20,70 milyon varil/gün olacağını öngördü. Petrol fiyat tahminlerini de revize eden EIA, Brent petrolü için 2019 ve 2020 yılları ortalama fi-

yat beklentilerini 70 dolar/varil ve 67 dolar/varil olarak revize etti. 

Doğal gaz ithalatında LNG’nin payı artıyor. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) tarafından hazırlanan Şubat 2019 Doğalgaz Sektör 

Raporu’na göre, Şubat ayında doğal gaz ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre %21 (1.128 milyon metreküp) azaldı. Toplam doğal gaz ithalatı 

içinde LNG’nin payı ise bir önceki yıla göre %2 oranında artarak 1.694 milyon metreküp oldu.   

Tapco Petrol, Ünye-Kırıkkale-Yumurtalık petrol boru hattı projesinden çekiliyor. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Tapco Petrol Bo-

ru Hattı San. ve Tic. A.Ş.’nin Ünye-Kırıkkale-Yumurtalık arasında inşa etmek üzere sahip olduğu, BB/TBH/3950 hak sıra nolu ham petrol boru 

hattı belgesini terk etmek için başvuru yaptığını bildirdi. 

Yusufeli Barajı gövdesinin %25’i tamamlandı. Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde kurulmakta olan ve 600 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılama-

sı planlanan Yusufeli Barajı’nın gövde inşaatının dörtte biri tamamlandı. 



Gündem | 8 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 



TSKB 

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 

arastirma@tskb.com.tr 

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

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

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. 


