
Dolar/TL dün sabah 5,95’ten başladığı yukarı yönlü hareketinde öğleden 

sonra 6,12’yi kırmış, jeopolitik risk algısının bir miktar hafiflemesiyle akşam 

saatlerinde 6,03’e gerilemişti. Dün satış baskısı ve dalgalanma TL'nin yanı 

sıra Borsa İstanbul ve CDS primlerinde de hissedildi. BIST-100 endeksi gün 

içinde Ağustos 2018'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından 

kayıplarının bir kısmını geri aldı. Bu sabah kurda 6,10’un hemen altında başlı-

yoruz. Bugünün makro verisi Mart ayı sanayi üretimi. Toplam sanayi üreti-

minde Mart ayında yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış daralmanın %

4,25 olması bekleniyor. Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretiminde 

takvimden arındırılmış yıllık daralma Ocak'ta %7,3, Şubat'ta %5,1 olmuştu. 

Mart verisi ile birlikte ilk çeyrek büyümenin en önemli öncü verileri de tama-

men açıklanmış olacak. Sanayi üretim endeksi Şubat'ta yıllık bazda arka arka-

ya altıncı ayda da daralmasına karşın bir önceki aya göre bakıldığında Ocak 

ayında başlayan artış Şubat'ta da devam etmiş ve bu ekonomide toparlanma-

nın sinyali olarak algılanmıştı. Bugün ayrıca Hazine ihaleleri de takip edilecek. 

Hazine dün 8,75 milyar TL'si piyasadan olmak üzere 10,7 milyar TL borçlanma 

gerçekleştirdi. Hazine bugün iki yıllık gösterge tahvili ve 6 yıl vadeli değişken 

faizli tahvili yeniden ihraç edecek. Hazine’nin Mayıs ayı hedefleri dahilinde 

bugün 7,15 milyar TL'si piyasadan 8,1 milyar TL borçlanma yapması gerekiyor. 

ABD-Çin arasındaki yeni gümrük vergisi savaşı Asya borsalarını baskıladı 

ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret müzakerelerinin başarılı olma-

sını beklediğine dair açıklamaları iyimserliği destekledi. Bu arada ABD Baş-

kan Donald Trump Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gelecek ay biraraya gele-

ceğini belirtti. 

Cari işlemler açığı Mart ayında, beklentimizin bir miktar üzerinde, piyasa 

beklentisinin ise altında kalarak 0,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu de-

ğerle cari açık bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 4,1 milyar dolar azalmış oldu. 

Cari işlemler dengesinde 2018 yılının üçüncü çeyreğinde başlayan iyileşme 

eğilimi, mal ve hizmet ihracatındaki olumlu seyir ve iktisadi faaliyetin yavaşla-

14-May TÜİK, Sanayi üretim endeksi, Mart 
 Euro Bölgesi, Sanayi üretimi, Mart 
15-May TÜİK, İşgücü istatistikleri, Şubat 

 Hazine, Bütçe dengesi, Nisan 
 Euro Bölgesi, GSYH büyümesi, 1Ç19 
 ABD, Perakende satışlar, Nisan 
 ABD, Sanayi üretimi, Nisan 

16-May TÜİK, Konut satışları, Nisan 
17-May TCMB, Konut fiyat endeksi, Mart 
 Euro Bölgesi, TÜFE, Nisan 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.31            6.906%

22 Nisan 2020 5.125% 98.06            7.304%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.00            8.175%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 86,283             -2.54% -10.19% -5.47%

BİST-30 107,372          -2.45% -10.74% -6.10%

XUSIN 104,086          -1.69% -9.38% -0.75%

XBANK 110,113          -3.26% -14.28% -6.48%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.0552 1.33% 3.60% 14.51%

Euro/TL 6.7983 1.07% 3.16% 12.32%

Sepet Kur* 6.4261 1.23% 3.37% 13.31%

Euro/Dolar 1.1223 -0.09% -0.59% -2.14%

Dolar/JPY 109.30 -0.58% -1.86% -0.24%

DXY 97.3190 0.00% 0.39% 1.19%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1299.66 1.09% 0.75% 1.32%

Reuters/Jefferies CRB* 187.06 -0.71% -5.50% 5.55%

Brent (Dolar/varil) 70.23 0.33% -1.01% 29.64%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.62 0.84% -0.69% -10.65%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 24.01% 24.36%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 20.64% 21.17%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.81% 7.52%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.42% 2.47%
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ması ile beraber 2019 yılının ilk çeyreğinde de devam etti. Ocak-Mart döneminde cari açık bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 14,3 milyar 

dolar azaldı ve 1,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. On iki ay birikimli olarak hesaplandığında, 2018 Mayıs ayı itibarıyla 58 milyar dolara yakla-

şan cari açık 2018 yıl sonunda 27,8 milyar dolara inmiş ve milli gelirin %3,5’ine gerilemişti; Mart ayında birikimli cari işlemler açığı 12,8 milyar 

dolara gerilerken düşüş trendi devam etmiş oldu. Cari açığın milli gelire oranının 2019 yılı ilk çeyreği itibarıyla %2’nin altına düştüğünü tahmin 

etmekteyiz. Yılın ilk üç ayında ayında oluşan açık pozisyonu, enerji ve altın ithalatı kaynaklı olarak dış ticarette verilen 6,8 milyar dolarlık açık-

tan doğarken hizmet dengesindeki 3,2 milyar dolarlık fazla sonucunda bu açık sınırlandı. Altın ve enerji hariç “çekirdek” cari işlemler hesabı 

ise 2018 ilk üç ayında 2,5 milyar dolar açık vermişken, Mart 2019'da 9,3 milyar dolar fazla verdi. On iki ay birikimli bakıldığında çekirdek cari 

fazla 32,0 milyar dolar seviyesine ulaşmış oldu. Yıl sonu cari açık tahminimiz 10,4 milyar dolar seviyesindedir. Nisan ayında Ticaret Bakanlı-

ğı’nın öncü verilerine göre dış ticaret açığında yine sert bir daralma görüldüğünü hatırlatalım. Dolayısıyla ihracat ve turizm gelirlerindeki olum-

lu seyir cari işlemler hesabındaki dengelenme sürecini desteklemeye devam edecektir. Bu öngörüdeki iki risk unsurundan ilki Euro Bölgesi’nde 

devam eden yavaşlamanın ihracat kanalını zorlaması ve petrol fiyatlarının seyridir.   

Cari açığın fonlanmasına, Mart ayı itibarıyla doğrudan yatırımlar, yurtdışı kaynaklı uzun vadeli kredi ve mevduat kanalıyla yaklaşık 17 mil-

yar dolarlık kaynak sağlandı (12 ay birikimli). Ocak ve Şubat sonrasında kısa vadeli kaynak girişi ise bir miktar yükseldi. Doğrudan yatırım-

lardan kaynaklanan net girişler 1,0 milyar dolar olarak gerçekleşirken bunun yarısını aşan kısmı yabancılarını ülke içinde gayrimenkul alımla-

rından kaynaklandı. Portföy yatırımlarında, ağırlıklı olarak bankaların ve özel sektörün toplam 2,9 milyar dolarlık yeni tahvil ihraçlarından kay-

naklanan 1,4 milyar dolar tutarında net giriş kaydedildi. Hükümet yarım milyar dolarlık eurobond geri ödemesi gerçekleştirdi. Bu dönemde 

yabancılar 0,5 milyar dolarlık hisse ve 0,9 milyar dolarlık DİBS satışı gerçekleştirdiler. Nisan ayında yabancıların hisse ve DİBS pozisyonlarında 

toplam 3 milyar doların üzerinde satıcı olduklarını göreceğiz. Diğer yatırımlarda 3,2 milyar dolar tutarında net çıkış gerçekleşti. Yurtiçi bankala-

rın yurtdışı muhabirlerindeki YP cinsi efektif ve mevduat varlıkları 4,3 milyar dolar artarken yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları 0,3 

milyar dolar net artış kaydetti. Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankaların geri ödeme takvimi çalışmaya devam etti. Bankalar 

nette 0,7 milyar dolar kredi geri ödemesi gerçekleştirirken, diğer sektörler ise, geneli uzun vadeli olmak üzere, nette 0,8 milyar dolarlık kredi 

kullandılar. Bankacılık sektörünün uzun vadeli kredi kullanımındaki azalma devam etti: Uzun vadeli kredi borcu çevrim oranı (12 ay birikimli 

olarak) %73 seviyesinde. Resmi rezervler Mart ayında 5,7 milyar dolar azaldı. Net hata ve noksan kaleminden 4,3 milyar dolar çıkış oldu. 

Halkbank'ın ilk çeyrek net kârı geçen yıl aynı döneme göre %61,4 azalışla 305,2 milyon lira oldu. Bankanın dün akşam KAP'a gönderdiği 

konsolide olmayan finansal sonuçlarına göre ilk çeyrekte krediler de 2018 sonuna göre %8,8 artışla 282 milyar lira oldu. 

Karsan (KARSN) - Industria Italiana Autobus S.p.A. (IIA) ile arasındaki tesis kullanım sözleşmesi çerçevesinde IIA ’dan 2019 yılı içerisinde 

61,3 milyon euro tutarında tam ve yarı mamul otobüs siparişi aldığını açıkladı. Siparişlerin 2019 yılı içinde teslim edilmesi planlanıyor. 

TÜİK, Kümes Hayvancılığı Üretimi İstatistikleri’ni yayımladı. Buna göre tavuk yumurtası üretimi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 

%2,6 artarak 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Mart’ta bir önceki yılın aynı ayına göre %5,7 azalırken hindi eti üretimi bir 

önceki yılın aynı ayına göre %18,9 azaldı. Tavuk eti üretimi 175.327 ton, hindi eti üretimi ise 4.341 ton olarak gerçekleşti. 

Kuru üzüm ihracatından 383 milyon dolar gelir. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye, kuru üzüm ihraca-

tının yoğun olarak gerçekleştiği Eylül 2017 - Mayıs 2018 döneminde 201,4 bin ton ürün karşılığında 318,36 milyon dolar elde etti. Bu sezonun 

aynı döneminde ise 193 bin ton kuru üzüm satılarak 383,15 milyon dolar gelir sağlandı. Miktar bazında %4 düşen kuru üzüm ihracatı, değer 
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olarak geçen sezona oranla %20 artmış oldu. Kuru üzüm ihracatında ilk sırayı 101,9 milyon dolarla İngiltere alırken onu 45,9 milyon dolarla 

Almanya ve 39,2 milyon dolarla Hollanda izliyor. 

İnşaatçıların yeni rotalarından biri de Karadağ. Karadağ’a kayıtlı Türk firma sayısı 2 bin 640’a ulaştı. Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Kara-

dağ Türk İşadamları Derneği (KATİAD) Başkanı Necmi Saykun, kayıtlı olan 2 bin 640 firma içerisinde 400’e yakınının faal durumda olduğunu 

dile getirdi. Türk şirketlerin de büyük projeler yapmaya başladığının altını çizen Saykun, Anatolia Montenegro ve Lion Costruction ortaklığıyla 

yapılacak Budva Panorama Projesi’nin, Budva’nın en büyük gayrimenkul projesi olacağını ve 300 milyon TL yatırım maliyeti olacak projede 

inşaatın bu yılın Ekim ayında başlayacağını belirtti. Budva Panorama projesinin yapımında kullanılacak malların %80’i Türkiye’den getirilecek. 

KATİAD Başkan Yardımcısı ve Lion Construction Direktörü Salih Emin Kalyoncu ise “İç piyasadaki yavaşlama sonucunda inşaat malzemelerinde 

stok biriktirdik. Bunları eritmek ve dövize çevirmek için yabancı ülkelerde araştırma ve girişimlerimiz oldu. İlginin arttığı Karadağ’da yatırım 

kararı aldık. Burada bir yapı merkezi zinciri oluşturacağız.” şeklinde konuştu. Karadağ’da sadece üst yapı değil altyapı inşaatlarının da ağırlık 

kazanacağını dile getiren Kalyoncu, 5,4 milyar euroluk otoyol yapımının ilk etabına Çinliler’in başladığını ve Türk firmalarının da 8 ila 10 etap 

sürecek bu otoyol projesinde şanslarının olduğunu kaydetti.  

Folkart, İzmir'de ‘Basmane Çukuru’ olarak anılan projeyi TMSF’nin ihale sözleşmesinde belirlediği 30 aylık yasal süre tamamlandığı için ia-

de ettiğini duyurdu. Folkart, Basmane Çukuru olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi arsasının ihalesini 2016 yılında 80 milyon dolarlık tek-

lifle kazanmıştı. İşe başlama süresinin açılan davalar nedeniyle gerçekleştirilemediğini belirten şirket, dava proje lehine sonuçlansa da ihale 

süresi sona erdiği için, inşaata başlanamadığını belirtti. Folkart, TMSF’nin önümüzdeki süreçte arsayı yeniden ihaleye çıkarması durumunda 

talip olacağını duyurdu.  

Dünya Gazetesi’nin haberine göre enerji girişim fonunun 2 milyar doları bulması öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 

açıkladığı bankaların enerji sektöründeki tıkanmayı aşmak için kuracakları enerji fonunda, çalışmalar sürüyor. Fonun büyüklüğünün 2 milyar 

doları yani 12 milyar TL’yi bulacağı hesaplanıyor. Aynı habere göre, fona katılacak gönüllü bankaların tüm şirketleri yönetecek bir portföy şir-

keti kurması planlanıyor. Yönetim şirketi elektrik satış, doğal gaz alım, teknik bakım gibi işlerden sorumlu olacak. Her proje için bankalar aynı 

portföy yönetim şirketi altında farklı bir fon kuracak. Bu fonlar proje bazında kurulduğu için tek bankanın fonu da olabilecek o projeye kredi 

veren tüm bankaların katılımıyla da oluşturulabilecek. 

Azerbaycan’ın günlük ortalama petrol üretimi Nisan ayında 685 bin varil oldu. OPEC’in geçen yıl Aralık ayında Viyana’da gerçekleştirdiği 5. 

OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı’nda aldığı günlük petrol üretimini 1,2 milyon varil azaltma anlaşması çerçevesinde Azerbaycan da pet-

rol üretimini azalttı. Ocak-Mart döneminde günlük ortalama 799 bin varil idi. 

Tüpraş'ın fuel-oil dönüşüm ünitesindeki planlı bakım tamamlandı ve üretime başlandı. Tüpraş 26 Şubat'ta başlattığı, İzmit Rafinerisi fuel-

oil dönüşüm tesisindeki planlı bakım ve iyileştirmenin, planlanan bitiş süresinden 14 gün önce tamamlandığını duyurdu. Şirket sürenin 13 Ma-

yıs'ta tamamlandığını belirterek, ünitelerin tam kapasite üretime başladığını ifade etti. 
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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. 


