
Dolar, güçlü ABD konut ve işsizlik başvurusu verileri ve ABD hazine tahvil 

getirilerindeki yükselişin desteğiyle küresel bazda değer kazandı. TL de do-

lar karşısında güne kayıplarla başladı. Asya seansından 6,09’ın üzerini gören 

dolar/TL 6,07 seviyesinden işlem görüyor. Veri akışının zayıf seyredeceği gün-

de yurt içinde saat 14.30’da Mart ayı konut fiyat endeksi açıklanacak.  

ABD Türkiye'yi, bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkân sağlayan 

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından bugün itibarıyla çıkar-

dı. ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) Mart ayı başında Türkiye'nin artık GTS 

programına katılmaya uygun olmadığını çünkü ekonomik olarak yeterince 

geliştiğini belirtmişti. USTR'nin web sitesine göre, ABD 2017'de GTS programı 

kapsamında Türkiye'den 1,7 milyar dolar ithalat yaptı. Bu rakam ABD'nin Tür-

kiye'den yaptığı toplam ithalatının %17,7'sini oluşturuyor. Öte yandan ABD 

Türkiye'den çelik ithalatına uyguladığı %50 oranındaki gümrük vergisini %25'e 

indirdi. Hatırlanacağı üzere geçen sene Türkiye'den ithal alüminyum ve çeliğe 

uygulanan gümrük vergisini iki katına çıkarılmıştı. 

TCMB Mayıs ayına ilişkin Beklenti Anketi’ni yayınladı. Mayıs ayı için TÜFE 

beklentisi %1,12'den %1,48'e yükselirken, Haziran ayı beklentisi %0,88'den %

1,10'a çıktı. Sigara zamları ve kur geçişkenliği bu artışın temel sebebi olmakta. 

Ankette cari yıl sonu enflasyon beklentisi ise %16,23'ten %16,68'e seviyesine 

yükseldi. Daha uzun vadeli enflasyon beklentilerinde de bozulma söz konusu 

oldu. Enflasyon beklentilerindeki yükseliş, TCMB’den faiz indirimi beklentileri-

nin de gerilemesine neden oldu. TCMB’nin beklenen faiz indirimi önümüzdeki 

3 ay boyunca gelmeyecek görüşü hakim. Politika faizininin  6 ay sonunda %

22,34 seviyesine inmesi öngörülmüş durumda. 2019 yıl sonu USD/TL beklen-

tisi 6,20 TL iken 6,43 TL'ye yükseldi ve bizim yıl sonu tahminimiz olan 6,29’u 

geçti. GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi ise %0,6'dan %0,3’e geriledi. 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) QNB Finansbank'ın 5 milyar dolarlık yurtdışı 

Tahvil/Finansman Bonosu ihracını onayladı. 

 

17-May TCMB, Konut fiyat endeksi, Mart 
 Euro Bölgesi, TÜFE, Nisan 
20-May TCMB, Uluslararası yatırım pozisyonu, Mart 

 HMB, Bütçe finansmanı istatistikleri, Mart 
21-May TÜİK, Tüketici güven endeksi, Mayıs 
 TÜİK, İnşaat maliyet endeksi, Mart 
22-May İngiltere, Enflasyon, Nisan 

 FED toplantı tutanakları  

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.29            6.994%

22 Nisan 2020 5.125% 98.06            7.333%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.13            8.125%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 87,204             2.02% -8.29% -3.56%

BİST-30 108,969          2.40% -8.52% -3.84%

XUSIN 105,418          1.54% -8.69% 0.78%

XBANK 113,878          4.05% -9.63% -2.69%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.0415 0.74% 4.54% 14.26%

Euro/TL 6.7627 0.63% 3.37% 11.74%

Sepet Kur* 6.4019 0.77% 3.82% 12.87%

Euro/Dolar 1.1172 -0.25% -0.83% -2.59%

Dolar/JPY 109.84 -0.11% -2.20% -0.09%

DXY 97.8550 -0.06% 0.39% 1.69%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1286.40 -0.22% 0.71% 1.09%

Reuters/Jefferies CRB* 188.90 0.93% -2.10% 8.35%

Brent (Dolar/varil) 72.62 0.74% 0.07% 32.05%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.64 -0.19% 1.37% -10.41%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 26.00% 24.01%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 19.55% 20.64%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.67% 7.81%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.38% 2.40%
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10 Mayıs haftasına ilişkin veriler açıklandı. Buna göre;  

 Yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senetleri net 214,5 mil-

yon dolar azaldı. DİBS'lerdeki net hareket ise 340,3 milyon dolar 

azalış yönünde gerçekleşti. Böylece yurtdışı yerleşiklerin mülkiye-

tindeki hisse senedi stoku 27,7 milyar dolar, DİBS stoku ise 12,6 

milyar dolar olarak gerçekleşti.         

 Türk Parası kredi miktarı bir önceki haftaya göre 5,4 milyar dolar 

artarken, bir önceki yıla göre artış oranı %0,5 seviyesinde gerçek-

leşti. Yabancı Para krediler ise haftalık olarak 0,2 milyar dolar ar-

tarak 159,6 milyar dolar seviyesine ulaştı.  

 Merkez Bankası'nın altın rezervleri 245 milyon dolar artışla 20,7 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Merkez Bankası'nın döviz rezervle-

ri 361 milyon dolar artışla 73 milyar dolara yükseldi. Böylece toplam rezervler 606 milyon dolar artışla 93,7 milyar dolara ulaştı. 

 Gerçek kişilerin YP mevduatları bir önceki haftaya göre 910 milyon dolar arttı. Aynı dönemde tüzel kişilerin YP mevduatı ise 1.136 milyon 

dolar seviyesinde yükseliş kaydetti. Toplam YP mevduat hacmi 212 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.     

Türkiye genelinde konut satışları 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı 

ayına göre %18,1 oranında azalarak 84 bin oldu. Böylece son 12 ayda gerçek-

leşen konut satışı 1 milyon 309 bin seviyesine geriledi. İpotekli konut satışların-

daki düşüş Mart ayında bir miktar gerilemesine rağmen, Nisan ayında %61,3’lük 

düşüş kaydetti.  Diğer konut satışlarında ise Mart ayındaki %5,3’lük artıştan son-

ra Nisan ayında %2,1 oranında düşüş gözlenmekte. İpotekli satışların toplam 

satışlar içindeki payı ise %12,8 seviyesine düştü. 

Yabancılara gerçekleştirilen konut satışları ise bir önceki yıla göre %82,1 oranın-

da artış kaydetti. Böylece son bir yılda yabancıya yapılan konut satışı 46 bin se-

viyesine yaklaştı. İstanbul’daki konut satışlarının %11,8’i ve Antalya’daki konut satışlarının %15,9’u yabancı alıcılara gerçekleştirildi.  

Çinli müteahhitlik firmaları Türklerle ortak iş yapmanın peşinde. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün Reuters’a verdiği rö-

portajda Çinli firmaların Türk müteahhitleriyle işbirliği yapmak istediklerini, bu taleplerin önümüzdeki yıllarda somut işbirliği ve ortaklıklara 

evrilebileceğini belirtti. Çin’in 10-15 yıl önce Afrika kıtasına ucuz finansman sağlayarak girdiğini, ancak Çin müteahhitlerinin hizmet kalitesi ve 

teslimat konularında geride kaldığını belirten Yenigün, Türk firmalarının bu alandaki birikimlerinden faydalanmak istediklerini vurguladı. 2013 

yılında yurtdışında alınan yeni proje hacmi 30 milyar dolar iken bu rakam 2016’da 13,8 milyar dolara kadar gerilemişti. Rusya ile ilişkilerin nor-

malleşmesiyle birlikte toparlanma sergileyen yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin 2018 yılında aldığı yeni proje tutarı 19,4 milyar dolar seviye-

sinde. Mithat Yenigün, önümüzdeki yıllarda hedeflerinin bu ciroyu yıllık 50 milyar dolara çıkarmak olduğunu ifade ediyor. Bu hedefe ulaşmak 

için Irak ve Libya’nın potansiyelinin önemli olduğunu belirten Yenigün, “Türkiye, Irak'ın yeniden imarı için geçen yıl düzenlenen konferansta, 

Türk şirketlerin Irak'ta üstleneceği projeler için 5 milyar dolar kredi vaadinde bulunmuştu. Borç karşılığında onlar Türk firmalara ihale verecek-
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ler. O ihalelerin parasını bu borca mahsuben gelip buradan alacağız. Biz onlara 'şu projeleri önceliklendir, bu projeyi yaparsanız vereceğiz' di-

yeceğiz. O nedenle onlar da bizim şartlarımızı bildirmemizi bekliyorlar." ifadelerini kullandı.  

Biyodizele dönüştürülen atık yağdan geçen yıl ekonomiye 200 milyon liralık katkı sağlandı. Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Boro-

valı, motorini biyodizelle harmanlama zorunluluğuyla birlikte yağlı tohum ve atık yağlardan elde edilen biyodizel üretiminin her yıl arttığını 

söyledi. Borovalı, "Biyodizel harmanlamanın Türkiye'ye birçok alanda faydası var. Atık bitkisel yağları değerlendirdiğimiz gibi kullanılmayan 

araziler enerji tarımına dönüştürülüyor. Türkiye'nin açığı olan yağlı tohum tarımının artırılmasına yönelik çalışmalar şu anda sağlam bir zemine 

oturdu" diye konuştu. 

Buğdayda rekolte beklentisi en az 20 milyon ton. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, bu yıl buğday 

ekim alanlarının geçen seneye göre %5 azaldığını belirterek, "Ekim alanlarındaki azalmaya rağmen buğday üretiminde yağışlar sayesinde ge-

çen yıla göre kayıp olmayacağını öngörüyor, en az 20 milyon ton rekolte bekliyoruz." dedi. Ulusoy, mısır ve arpa fiyatının buğdayı geçmesi se-

bebiyle de bu ürünlere kayma olduğunu belirterek, Türkiye'de buğday ekim alanlarının 2000-2018 yıllarında toplamda %23 daralarak 7,3 mil-

yon hektara düştüğünü ifade etti. 

Amazon kendi havalimanını inşa ediyor. ABD'nin Kentucky eyaletindeki Cincinnati kentinde kurulması planlanan havalimanının temel at-

ma törenine katılan Amazon CEO'su Jeff Bezos inşaat çalışmalarını başlattı. Bezos, temel atma törenine ilişkin twitter hesabından yaptığı pay-

laşımda, "Paketlerinizi daha hızlı alabilmeniz için yeni hava merkezimize 1,5 milyar dolar yatırım yapıyoruz. 3 milyon metrekare büyüklüğünde 

olacak ve 2 bin kişiye iş yaratacak" ifadelerini kullandı. 

2019 yılı ilk 4 ayında Sakarya’dan 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, dış 

satımda İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından gelen Sakarya, Nisan ayında 474,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 

Sakarya'dan Nisan ayında 437,4 milyon dolarlık otomotiv, 6,4 milyon dolarlık makine ve aksamları, 5,5 milyon dolarlık iklimlendirme sanayi 

ihracatı yapıldı. Nisan ayında en çok ihracat Fransa’ya yapılırken bu ülkeyi İsrail ve Birleşik Krallık izledi. 

Turcas Petrol A.Ş. jeotermalde büyümeyi hedefliyor. Turcas Petrol CEO ve Yönetim Kurulu üyesi Batu AKSOY, 18 megavat kurulu gücünde-

ki Aydın Kuyucak Jeotermal Elektrik santrallerinde kapasite kullanımının artırılmasına ilişkin teknik çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeke-

rek, “Jeotermal enerjide büyümek istiyoruz ve bu doğrultuda 2020 yılından itibaren geçerli olacak YEKDEM tarifesinin belirlenmesini bekliyo-

ruz. Önümüzdeki süreçte ülkemize döviz girdisi yaratacak enerji yatırımlarına odaklanacağız. Ayrıca; yurt içinde ve yurt dışındaki yenilikçi 

enerji teknolojilerini ise yakından takip ediyor, enerji teknolojilerine ilişkin fırsatları değerlendirmek istiyoruz” dedi.  

Rüzgâr Enerjisi Birliği YEKDEM’in devam etmesini istiyor. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği Başkanı Hakan Yıldırım açıklamasında, YEKDEM 

kapsamında 2020 sonrası için rüzgâr enerjisi yatırımlarını sağlanacak alım garantisinin kilovatsaat başına 5,22 ABD dolar-cent olması gerektiği-

ni söyledi. Yıldırım, uzun vadeli ve daha makul finansman kaynaklarına erişim için de alım garantisi süresinin 15 yıl olması gerektiğini ayrıca 

yerli ekipman kullanımının da en az 10 yıl boyunca dolar ve/veya euro bazlı alım garantisi ile desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi. 
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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. 


