
Uluslararası piyasalar, bir süredir etkisinde olduğu ABD-Çin ticaret müzake-

relerinden gelen olumsuz haberlere İran konusundaki gerilimlerin de eklen-

mesiyle son bir haftada risk iştahında büyük bir düşüşe tanıklık etmişti. Dün 

yatırımcıların ticaret görüşmelerine dair riskleri tekrar tarttığı ve piyasalarda 

güçlü bir toparlanma görüldüğü bir gün oldu. Avrupa’da Stoxx 600 endeksi %

0,9, ABD endeksleri ise %0,8 değer kazanırken BIST 100 endeksi dolar/TL’de 

gün boyu devam eden gerilemenin de olumlu etkisiyle günü bankalar öncülü-

ğünde %2 primle kapatmayı başardı. Dün dolar/TL’de güne 6,10 seviyesinden 

başlanırken piyasalar kapanırken 6,00 seviyesi test edildi. Bu sabah ise 6,08 

seviyelerinden başlangıç yapıyoruz. 

Brexit’in Haziran ayında tekrar milletvekillerinin oyuna sunulması bekleni-

yor. İngiliz hükümeti parlamentoda daha önce 3 kez reddedilen Brexit an-

laşmasını Haziran ayının ilk haftası yeniden milletvekillerinin oyuna sunacağı-

nı bildirdi. Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, Başba-

kan Theresa May'in ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile bir 

araya geldiği belirtildi. Görüşmenin, iktidar partisi ile ana muhalefet partisi 

arasında süren Brexit müzakerelerini bir sonuca ulaştırma ve ülkenin Avrupa 

Birliği'nden (AB) ayrılması kararı alınan referandum sonucunu hayata geçirme 

kararlılığını netleştirdiği aktarılan açıklamada, "Bu amaca yönelik olarak Brexit 

anlaşmasını 3 Haziran haftası içinde parlamentoya getireceğiz. İngiltere'nin 

AB'den, parlamento yaz tatiline girmeden önce ayrılabilmesi için bu zorunlu-

dur." ifadesi kullanıldı. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kara-

rı'na göre, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 vergi 

alınacak. Aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde ise satış tutarı üzerin-

den alınacak vergi sıfır olacak: (i) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi ara-

larında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları, (ii) Hazine ve Maliye Ba-

kanlığına yapılan kambiyo satışları, (iii) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik 

olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafın-

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% 99.30            6.957%

22 Nisan 2020 5.125% 98.18            7.168%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.13            8.112%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 88,023             2.02% -8.29% -3.56%

BİST-30 109,947          2.40% -8.52% -3.84%

XUSIN 105,691          1.54% -8.69% 0.78%

XBANK 114,568          4.05% -9.63% -2.69%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.0249 -0.50% 4.41% 13.94%

Euro/TL 6.7573 -0.60% 3.62% 11.65%

Sepet Kur* 6.3930 -0.61% 3.97% 12.62%

Euro/Dolar 1.1203 -0.18% -0.74% -2.32%

Dolar/JPY 109.59 0.27% -2.44% 0.03%

DXY 97.5260 -0.02% 0.50% 1.39%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1296.78 -0.22% 0.71% 1.09%

Reuters/Jefferies CRB* 188.19 1.33% -3.78% 6.95%

Brent (Dolar/varil) 71.24 -0.34% -1.00% 30.63%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.66 -0.08% -2.14% -9.63%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 25.43% 24.01%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 19.48% 20.64%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.42% 2.40%
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dan kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları". Bakanlar Kurulu kararının ilk yayımlandığı 1998 yılında tüm kambiyo muamelelerinde BSMV 

%0,1 olarak belirlenmiş, 2008 yılında ise sıfıra indirilmişti.  

Mart ayında toplam sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %2,2 gerilerken, mevsim etkisinden arındırılmış seride ise aylık bazda %

2,1'lik artış kaydedildi. Böylece yıllık bazda gerileme ivme kaybederken, dönemsel veriler yılın ilk çeyreği boyunca sanayi aktivitesinin her 

bir ay arttığını ortaya koyarak dipten dönüş yönündeki görüşleri pekiştirmiş oldu. 2019 yılı ilk çeyreğinde %5,1 küçülen imalat sanayi endeksi 

bir evvelki çeyreğe kıyasla %1,8’lik artış kaydetti. 2018 yılında her bir çeyrekte daralmış olan imalat sanayi aktivitesi 2019 yılında zayıflama 

trendini sona erdirmiş oldu. 2019 ilk çeyreğinde yıllık bazda %4,8 daralan toplam sanayi aktivitesi, yıllık bazda, ikinci çeyrekte de zayıf seyre-

debilir. Anket bazlı öncü göstergeler Nisan ayı için bir momentum kaybına işaret ediyor. Kur gelişmeleri ise maliyetler tarafında ek baskı yara-

tabilir. İlk çeyrekte ivmelenen ticari kredilerde de yavaşlama söz konusu. Dolayısıyla milli gelir büyümesi ilk çeyreklik dönemde, hatta ilk yarı-

da daralma bölgesinde kalabilir; ancak dönemsel olarak bakıldığında ilk iki çeyrekte pozitif bir büyüme görme ihtimalimiz yüksek. Tüketime 

yönelik sanayi faaliyetleri yükselmeye devam ederken yatırımlara yönelik aktivite ise hâlâ zayıf seyir izliyor. Bir yıl evvelinin aynı ayına kıyas-

la  dayanıklı tüketim malları imalatında %5,1'lik bir artış (vergi teşviklerinin halen etkili olduğunu düşünüyoruz) ve dayanıksız tüketimde yıllık 

bazda %0,6'lık artış söz konusu oldu. Yatırımlara yönelik  üretim gruplarında ise (ara malı, sermaye malı) sanayi aktivitesi bir yıl öncesine kıyas-

la daralmaya devam etti. Dönemsel veriler ise –enerji grubu hariç– tüm ana üretim gruplarında ve bunların alt sektörlerinde görece iyimser 

görünüyor.  

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 7 milyar 580,1 milyon lira borçlanmaya gitti. Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (707 

gün) vadeli, 6 ayda bir %10,45 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz 23,88 ve bileşik 

faiz %25,31 oldu. İkinci ihalede ise 6 yıl (2275 gün) vadeli, değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleşti-

rildi. İhalede dönemsel faiz %10,17 oldu. 

Ziraat Bankası 2019 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Banka ilk çeyrekte 1.102 milyon TL net kâr elde etti. Sonuçlar geçtiğimiz yılın aynı 

dönemine göre %36’lık bir azalmayı işaret ediyor. Ziraat Bankası 2018 yılının tamamında 9.961 milyon TL net kâr kaydetmişti. 

Bugün yurtiçinde Şubat ayı işgücü istatistikleri takip edilecek. Yine TÜİK tarafından sağlanan ciro ve perakende satış endekslerinin Mart ayı 

verileri izlenebilecek diğer gelişmeler olacak. Yurtdışı tarafında ise Euro Bölgesi ilk çeyrek büyüme rakamı ve ABD Nisan ayı sanayi üretimi 

önem teşkil ediyor. 

Pegasus (PGSUS) – Nisan ayı trafik verilerini açıkladı. Buna göre, Nisan ayı toplam yolcu sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 azalarak 

2,37 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısı iç hatlarda %22,4 azalırken, dış hatlarda %23,4 arttı. Son verilerle birlikte Pegasus Ocak-Nisan dö-

neminde yıllık bazda %2,4 azalma ile 9,07 milyon yolcu ağırlamış oldu. Doluluk oranı Nisan’da 1,3 puan düştü ve %87,6 olarak gerçekleşti. Yılın 

ilk dört ayında doluluk oranı %85,2 oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde bu oran %85,7’ydi. 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 400 milyon liralık hibe ilanına çıktı. TKDK altıncı başvuru çağrı ilanına çıktı. Bitkisel 

ürünlerin çeşitlendirilmesi, işlenmesi ve pazarlanması, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık, yenilenebilir 

enerji yatırımları gibi sektörlerin desteklenmesi için 400 milyon lira hibe verileceği açıklandı. Konuyla ilgili bilgi veren TKDK Diyarbakır İl Koor-

dinatörü Hikmet Güneş, çağrı kapsamında kırsal turizme yönelik tesislerin de desteklendiğini belirtti. 

TÜİK, Nisan ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) Nisan’da bir önceki aya göre %1,09, 

geçen yılın aynı ayına göre %30,75 artış gösterdi. Tarım ÜFE 12 aylık ortalamalara göre de %18,12 yükselmiş durumda. 
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Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, teknik tekstil ürünlerinde bu yıl 2 milyar dolar ihracat hedeflediklerini belirtti. Eski-

nazi, yaptığı açıklamada, Türkiye’ye 2018 yılında 26 milyar dolar döviz kazandırmakla birlikte 17 milyar dolar dış ticaret fazlası veren tekstil ve 

hazır giyim sektörleri olarak en büyük ihraç pazarı olan Almanya'ya özel önem verdiklerini ifade etti. Geçen yıl, önceki yıla göre %13 artışla 1,7 

milyar dolara ulaşan teknik tekstil ihracatında da iddialarını artırdıklarını kaydeden Eskinazi, 14-17 Mayıs 2019 tarihlerinde Almanya’nın 

Frankfurt kentinde düzenlenecek Techtextil / Texprocess Fuarı için sektörel ticaret heyeti organizasyonu düzenlediklerini bildirdi. Almanya'ya 

yapılan teknik tekstil ürünleri ihracatının 2018 yılında 163 milyon dolara ulaştığını dile getiren Eskinazi Almanya’ya ihracat hedefinin 2019 yılı 

için 200 milyon dolar olduğunu kaydetti.  

KPMG, “Kimya Sektörel Bakış 2019” başlıklı raporunu yayınladı. KPMG Türkiye'nin hazırladığı kimya raporu, 2018'i genel imalat sanayin-

den daha iyi durumda kapatan kimya sektörünün uzun vadede yabancı yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam edeceğini gösteriyor. Rapora 

göre, yurtdışı yerleşiklerin 2018 sonu itibarıyla Türkiye’deki 29,7 milyar dolarlık hisse senedi yatırımlarının 3,4 milyar doları kimya sektörüne 

yapılmış durumda. Rapordaki veriler incelendiğinde, genel imalat sanayi 2018'de ortalama %1,6 büyürken, kimyasal ürünlerin imalatı sektörü 

%5,9’luk bir büyüme gösterdi. 2019 Ocak verilerine göre genel imalat yıllık bazda %7,5 küçülürken, bu oran kimya sektöründe %4,2 seviyesin-

de kaldı. Dalgalı bir seyir izleyen kapasite kullanım oranı ise 2018'de ortalama genel imalat sanayi ile uyumlu kaldı. Sektördeki kapasite kulla-

nım oranı 2018'de %76,9 olarak gerçekleşti. Bu rakam Ocak-Şubat 2019 döneminde de %76,2 seviyesinde çıktı. 2018'de ekonomik aktivitedeki 

yavaşlamaya rağmen kimya sanayinde yurtiçi ciro yıllık bazda %34 artış kaydederken, döviz kurlarındaki yükselişin desteği ile yurtdışı cirodaki 

artış %50’yi aştı. 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) 2019 yılı yatırım tavanı 643 milyon 748 bin lira olarak belirlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Ku-

rulu (EPDK - Kurul) BOTAŞ’ın transit doğal gaz iletimi dâhil, 2019 yılı doğal gaz iletim şebekesi yatırım programını onayladı. BOTAŞ, 2019 yılı 

içerisinde proje  bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanını geçemeyecek, programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapa-

mayacak. Proje ödenekleri, yatırım dışı amaçlar için kullanılamayacak. 

Tekfen Holding, bağlı ortaklığı Toros Tarım aracılığıyla Gönen Enerji’yi satın alıyor. Tekfen Holding A.Ş., %99,98 oranında pay sahibi olduğu 

bağlı ortaklığı Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. aracılığıyla Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. hisselerini satın alıyor. Tekfen Holding’den 

yapılan açıklamada, satın alma işlemiyle ilgili anlaşmaya varıldığı ve sözleşme imzalandığı; EPDK’dan gerekli izinlerin alınması için başvuru ya-

pıldığı bildirildi. Satın alma işlemi izinlerin alınmasının ardından tamamlanacak. 

TürkAkım’da ilk gaz sevkiyatının 31 Aralık’ta başlaması bekleniyor. Rus enerji şirketi Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vitaliy 

Markelov, TürkAkım boru hattı projesinin deniz kısmı ve Rusya ayağı tamamlandığını söyleyerek, "Projede ilk gaz sevkiyatının 31 Aralık’ta baş-

laması planlanıyor” dedi. Markelov, St. Petersburg’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, TürkAkım’ın Türkiye’deki kara kısmında inşaatın %

73’ünün tamamlandığını söyledi. Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp 

kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. 

Türkiye, yeni hidroelektrik enerjisi kapasite kurulumunda Avrupa’da birinci dünyada dördüncü sırada. Uluslararası Hidroelektrik Enerjisi 

Kurumu’nun (IHA) "2019 Hidroelektrik Enerji Görünümü" raporuna göre, dünyada geçen yıl elektrik üretiminin %15,9'unu hidroelektrik enerji-

si oluşturdu. Geçen yıl 48 ülke toplam 21 bin 800 megavatlık yeni hidroelektrik enerjisi kapasitesi oluşturulurken Türkiye geçen yıl bin 85 me-

gavat ile Avrupa'daki birinciliğini korudu ve dünya sıralamasında dördüncülüğe yükseldi. Türkiye bir önceki yıl 592 megavatlık yeni kapasite 

kurulumu ile dünyada altıncı sırada yer almıştı. 
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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. 


