
Perşembe gün içinde dolar/TL 5,70’e kadar gerilerken, günü %0,5 düşüşle 

5,74 seviyelerinde tamamladı. Ancak kur bu sabah tekrar 5,79 seviyesinde 

işlem görüyor. BIST-100 günü %1,4 yükselişle 98.203 puandan tamamladı. 

Her Perşembe olduğu gibi TCMB’nin haftalık rezerv değişimleri, yurtiçi yerle-

şiklerin DTH hesaplarındaki değişim ve menkul kıymet istatistikleri piyasalar 

tarafından yakından takip edilecek. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine AKP itirazları devam eder-

ken İstanbul İl Seçim Kurulu Ekrem İmamoğlu’na mazbatasını verdi. İma-

moğlu dün akşam görevi Mevlüt Uysal’dan devraldı. YSK ise AKP’nin önceki 

gün İstanbul Büyükşehir seçiminin iptali istemiyle yaptığı itirazı incelemeye 

aldı.  

TCMB meclis üyeliğine daha önce seçilen iki üyenin göreve başlayamayacak 

olması nedeniyle Başak Tanınmış Yücememiş ve Mehmet Aktaş'ın getirildi-

ğini açıkladı. TCMB'den yapılan yazılı açıklamada üyelerin 1 Mayıs'tan itiba-

ren görev yapacağı belirtildi. 

WSJ’nin haberine göre ABD-Çin ticaret heyetleri arasında süregelen müza-

kerelerde sona yaklaşıyor. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer 29 Nisan 

haftasında Pekin’e gidecek. Çin adına müzakereleri yürüten Başbakan Yardım-

cısı Liu He ise 6 Mayıs haftasında Washington’u ziyaret edecek. Müzakerele-

rin tamamlanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Baş-

kanı Xi Jinping 27 Mayıs veya daha sonrasında anlaşmayı imzalayabilir. 

ABD Merkez Bankası (FED) 12 bölgede şirketlerle yapılan temaslara dayalı 

olarak periyodik olarak açıklanan Bej Kitap raporunu yayınladı. Raporda 

ABD'de işletmelerin vasıflı işçi bulmakta zorlanmaları ve ücretlerin ılımlı hızda 

artmasıyla istihdam piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini belirtti. Ülkedeki 

ekonomik faaliyetin Mart ve Nisan ayı başında ılımlı bir hızda büyüdüğü ancak 

az sayıda bölgede ekonomik büyümenin güçlendiği bildirildi. Raporda fiyatla-

rın ılımlı artış kaydettiği belirtilirken bu artışta gümrük vergilerinin, nakliye 

ücretlerinin ve artan ücretlerin rol oynadığı ifade edildi. 

18-Nis ABD, Perakende Satışlar, Mart 
19-Nis Euro Bölgesi, Tatil 
 ABD, Tatil 
22-Nis TÜİK, Tüketici güven endeksi, Nisan 
 HMB, Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri, Mart 
 Euro Bölgesi, İmalat PMI, Nisan 
 ABD, İmalat PMI, Nisan 
23-Nis Türkiye, Tatil 
 ABD, Yeni konut satışları, Mart 
 
 
 
 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.05            7.268%

22 Nisan 2020 5.125% 97.91            7.333%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.75            7.664%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 98,203             1.44% -4.94% 7.60%

BİST-30 123,151          1.60% -4.99% 7.70%

XUSIN 116,360          0.64% -5.36% 10.95%

XBANK 132,510          2.54% -6.96% 12.55%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.7367 -0.51% 5.31% 8.49%

Euro/TL 6.5015 -0.09% 4.70% 7.42%

Sepet Kur* 6.1316 -0.31% 5.03% 7.88%

Euro/Dolar 1.1294 0.12% -0.61% -1.53%

Dolar/JPY 112.05 0.05% 0.56% 2.27%

DXY 97.0090 0.01% 1.30% 0.88%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1273.74 -0.19% -2.93% -0.70%

Reuters/Jefferies CRB* 195.45 -0.36% 0.73% 10.68%

Brent (Dolar/varil) 71.62 0.11% 5.66% 31.92%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.52 -0.44% -2.41% -14.76%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 21.51% 21.95%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.12% 18.36%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.67% 7.50%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.57% 2.59%
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Asya borsaları dün sağlık hizmetleri kaynaklı olarak Wall Street'de gerçekleşen kayıpların ardından geriledi. Yatırımcıların Paskalya tatili 

öncesinde işlem yapmamaları nedeniyle işlem hacmi zayıf kaldı. Bugün piyasalar Euro Bölgesi ve ABD’den gelecek Markit öncü PMI verilerini 

izleyecek. Avrupa verileri 11.00’de açıklanacak. Bloomberg anketine göre Euro Bölgesi’nde imalat PMI’ın 47,5’ten 48’e yükselmesi, hizmet 

PMI’ın ise 53,3’ten 53,1’e gerilemesi bekleniyor. Almanya’da PMI geçen ay 7 yılın en düşük seviyesine gerilemiş ve Euro Bölgesi ekonomisinin 

durumuna ve Türkiye’de ise ihracat siparişlerinin geleceğine ilişkin endişeleri artırmıştı. ABD tarafında ise PMI verileri 50’nin üzerinde seyrini 

koruyarak genişlemeye işaret ediyor. ABD Markit imalat öncü PMI verisi 16.45’te yayımlanacak. 

Tat Gıda (TATGD) - Yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 150 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç etme kararı aldı.  

Bagfaş (BAGFS) – Hexagon Group AG firması ile 8 milyon euro tutarında CAN gübresi satışı için anlaşma imzaladı. Alınan siparişin teslimatı 

Mayıs ve Aralık ayları arasında parçalar halinde gerçekleşecek. 

Türkiye genelinde konut satışları 2019 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına 

göre %5,3 oranında azalarak 105 bin oldu. Böylece son 12 ayda gerçekleşen konut 

satışı 1 milyon 327 bin seviyesine geriledi. İpotekli konut satışları bir önceki yılın 

aynı ayına göre %30,6 oranında azalırken, diğer konut satışlarında %5,3 oranında 

artış gerçekleşti. İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payı %21,7 seviyesine 

ulaştı. Aynı oran geçen ay %11,3 olarak gerçekleşmişti. İpotekli satışların geçen yıla 

göre daha az daralıyor olması kredi faizlerinde görülen düşüşten kaynaklanıyor. 

Yılın başında %28 seviyesine yakın seyreden konut kredi faizleri Mart ayı itibariyle 

%17 seviyesine gerilemişti. Yabancılara gerçekleştirilen konut satışları ise bir önceki 

yıla göre %71 oranında artış kaydetti. Böylece son bir yılda yabancıya yapılan konut satışı 44 bin seviyesine yaklaştı. Yabancıya satışın toplam 

konut satışlarındaki payı Yalova’da %15,5, Antalya’da %11,9 ve İstanbul’da  %7,9 oranında gerçekleşti.  

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "İşgücü Piyasası Araştırması" sonuçlarını paylaştı. Araştırma, 2019 yılında 

"istihdamla ilgili yatırım yapacağım" düşüncesinde olanların oranının %18,8 olduğunu ortaya koydu. Eleman temininde İŞKUR'a olan yönelişin 

Türkiye ortalaması %61,8 seviyesindeyken, istihdam teşviklerinden haberdar olma ve istifade etme oranı %46,7 oldu.  

Tersaneciler, yılın ilk çeyreğinde %50 ile ihracatını en çok artıran ikinci sektör oldu. Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYİB) Başka-

nı Cem Seven, yaklaşık 1 yılıdır sektörün gündeminde olan ‘teminat mektubu’ sorununun henüz çözülemediğine dikkat çekerek, “Bunu aşabi-

lirsek, ihracatımız çok daha hızlı artacak” dedi. Seven, “Birlik olarak ihracatımızı, 2019 yılının ilk 3 ayında, geçen yılın ilk 3 ayına göre %50 ora-

nında artırarak 268 milyon dolara çıkarttık. Mart ayı ihracatımız ise 99 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte ihracatımızın yarısını Nor-

veç’e gerçekleştirdik. Norveç, birliğimizin en çok ihraç yaptığı ülke” dedi. Seven, sektörün yılsonu ihracat hedefini 1,3 milyar dolar olarak açık-

ladı. 

Ege Bölgesi’nden Rusya’ya yapılan ihracat yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %111 artışla 79 milyon dolara çıktı. Ege İhra-

catçı Birlikleri’nin (EİB) verilerine göre Ege ihracatında ilk sırayı 362,5 milyon dolarla Almanya alırken, bu ülkeyi 220,3 milyon dolarla İngiltere, 

193,5 milyon dolarla İtalya izledi. Verilerle ilgili açıklama yapan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Rusya’ya ihracattaki artışın devamını bek-

lediklerini ve Rusya’nın yanına Çin pazarını da bu trende eklemek istediklerini belirtti.  
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Kaynak: TÜİK, TSKB Ekonomik Araştırmalar

İpotekli Konut Satışları 
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Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olmayan ülkelerden yapılacak demir-çelik ürünleri ithalatına %30 gümrük vergisi uygulanacak. Resmi 

Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararıyla, bu kapsamdaki ithalat rejimi kararına bir dip not eklendi. 

Karara eklenen dip notta, söz konusu ürünlerin ithalatında uygulanmak üzere “Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için gümrük vergisi 

%30 olarak uygulanır” ibaresi yer alıyor. 

Avrupa Birliği (AB), Boeing'e sağlanan desteklemeler nedeniyle ABD'ye 20 milyar euroluk ticari misilleme hazırlığı yapıldığını bildirdi. AB 

Komisyonu, Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) devam eden Boeing davası nedeniyle 20 milyar euroluk gümrük vergileri uygulanacak ABD ürün-

lerini içeren misilleme listesini yayınladı. 11 sayfalık listede, deniz ürünleri, peynir, sebze, meyve, kuru yemiş, kahve, mısır gevreği, yağ, çikola-

ta, ketçap, alkollü içecekler, sirke, tütün, çanta, valiz, kürek, traktör, motosiklet parçaları, helikopter, oyun konsolu gibi yüzlerce ürün yer aldı. 

Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Başkanı Halil Kozan, sektör hakkında değerlen-

dirmelerde bulundu. Kozan, Türkiye'de 750 bin dekar seranın sadece 13 bin dekarı modern sera durumunda olduğunu belirtirken, örneğin 

domates için normal bir serada sezonda metrekareden 15-20 kilogram ürün elde edilirken, bu rakamın modern seralarda 60 kilograma kadar 

ulaştığını ifade etti. Kozan, istihdam açısından her bir dekar serada bir kişi çalıştığını ve özellikle kadın istihdamına çok önemli katkı sağlandığı-

nın altını çizdi. Maliyetlerin bölgeye ve enerji maliyetine göre değişmekle birlikte maksimum maliyetin 45-50 euro/metrekare düzeyinde oldu-

ğunu ifade etti.  

Bor temelli yakıt pili sisteminde çalışmalar devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, borda ürün geliştirme ve ticari-

leştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, "Yüksek teknoloji açısından hayati önem taşıyan elektrikli araçlar için menzil artırmaya 

ve uçuş süresini artırmaya yönelik bor temelli yerli yakıt pili sistemlerini üretmede belli bir noktaya geldik" dedi. Türkiye'nin dünya bor rezer-

vinin %73'üne sahip olduğunu ifade eden Dönmez, bordan katma değeri yüksek ürünler üretilmesi için yeni bir yapılanma sürecini başlattıkla-

rını ve "Bor Araştırma Merkezi" kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı. 

Trans Adriyatik Boru Hattı’nın (TANAP) ikinci fazında sisteme gaz alımı başladı. Azerbaycan’ın Şahdeniz-2 sahasından çıkarılan doğal gazı 

Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştıracak olan TANAP’ın, Eskişehir’den Edirne-İpsala’ya kadar uzanan ikinci fazında sisteme gaz alımına başlan-

dı. TANAP üzerinden Avrupa’ya ticari gaz akışının ise Trans Adriyatik Boru Hattı’nın devreye alma çalışmalarının tamamlanmasının ardından 

2020 yılı ortalarında başlaması bekleniyor. 

Tüpraş, İstanbul Havalimanı yakıtının yaklaşık %60’ını karşılayacak. İstanbul Havalimanı’nın ihtiyacı olan jet yakıtının temini amacıyla, İGA 

İstanbul Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen ihale sonuçları açıklandı. Tüpraş, İstanbul Havalimanı’na 5 yıl süreyle yıl-

lık 1,8 milyon ton jet yakıtı satışına hak kazandı. Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ülkemizin akar-

yakıt ihtiyacını kesintisiz karşılamaya devam etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu ihaleyle, İstanbul Havalimanı’nın jet yakıtı ihtiyacının da 

en büyük kısmını karşılayarak, ülkemiz cari açığının kapanmasına da katkıda bulunduğumuz için gurur duyuyoruz” dedi. 
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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. 


