
Dolar/TL bu sabah küresel dolar hareketi ile yükseldi. İran yaptırımları kap-

samında Türkiye'ye tanınan muafiyetin kalkmasına yönelik haberin çıkmasın-

dan bu yana TL dolar karşısında 5,83 seviyesinde istikrarlı bir seyir izledi. Bu 

sabah küresel dolar kuvvetiyle birlikte 5,86 test edildi. Güçlü gelen şirket bi-

lançoları eşliğinde ABD endeksleri rekor seviyelerde ve bu hareket bu sabah 

doları kuvvetli kılıyor. Dün 97,8 seviyesine yaklaşan dolar endeksi, bugün 

97,7'de seyretmekte. Haftanın ilk işlem gününü BİST100 endeksi 95.953 pu-

andan satıcılı ve hacimsiz tamamladı. Hazine ise Pazartesi günü yaptığı ihale-

de 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvi-

linin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede bileşik faiz %22,18 oldu. Yurtiçi tarafta 

bugün veri akışı yoğun. Nisan ayına ilişkin kapasite kullanım oranı verisi ve 

reel sektör güven endeksi verisi açıklanacak. Yarın ise TCMB'nin faiz kararı 

olduğunu ve piyasada herhangi bir değişiklik beklenmediğini hatırlatmak iste-

riz. 

Petrol fiyatları ABD'nin İran'dan petrol alan ülkeleri bu ülkeye yönelik eko-

nomik yaptırımlardan muaf tutma kararından vazgeçmesinin ardından yük-

seldi. Basra Körfezi'ne kıyısı olan petrol üreticisi Arap ülkeleri ise İran'ın 

petrol ihracatındaki düşüşten kaynaklanan arz açığını, yeterli talep olması 

halinde telafi edeceklerini açıkladı. Brent petrolü bunun ardından ABD'nin 

yaptırım kararından itibaren kaydettiği kazanımların bir kısmını geri verdi. 

Brent petrolü bugün 74,25 dolardan işlem görmekte. 

TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından he-

saplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan 

ayında bir önceki aya göre %6,9 oranında arttı ve 63,5 seviyesine yükseldi. 

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ni-

san ayında %5,1 oranında artarak 82,2 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin 

genel ekonomik durum beklentisi, işsiz sayısı beklentisi ve tasarruf etme ihti-

mali endeksleri de bir önceki aya göre artış gösterdi ve sırasıyla 82,4, 63,5 ve 

26 seviyelerine geldi.   

24-Nis TÜİK, Sektörel güven endeksleri, Nisan 
 TCMB, İmalat sanayi KKO, Nisan 
 TÜİK, İnşaat maliyet endeksi, Şubat 

 Kanada, Faiz kararı 
25-Nis TCMB, Faiz kararı 
 ABD, Dayanıklı mal siparişleri, Mart 
26-Nis Rusya, Faiz kararı 

 ABD, GSYH büyümesi, 1Ç19 
 
 
 
 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.30            6.782%

22 Nisan 2020 5.125% 97.89            7.369%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.75            7.671%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 95,953             -0.94% -3.40% 5.13%

BİST-30 119,889          -1.02% -3.90% 4.85%

XUSIN 114,646          -1.06% -4.81% 9.32%

XBANK 126,112          -1.68% -3.08% 7.11%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.8277 0.03% 4.99% 10.21%

Euro/TL 6.5440 -0.06% 4.31% 8.12%

Sepet Kur* 6.1961 -0.08% 4.35% 9.03%

Euro/Dolar 1.1225 -0.27% -0.50% -2.13%

Dolar/JPY 111.86 -0.06% 1.80% 2.10%

DXY 97.6360 0.01% 0.93% 1.53%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1272.15 -0.20% -3.76% -0.82%

Reuters/Jefferies CRB* 196.20 -0.17% 1.97% 11.31%

Brent (Dolar/varil) 74.51 -0.46% 9.12% 36.47%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.46 0.45% -0.99% -16.12%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 21.19% 20.90%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.99% 17.79%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.64% 7.68%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.56% 2.57%
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Merkez Bankası'nın mevduat ve kredi faiz oranları ve katılma hesapları kâr ve zarara katılma oranları ile kredi işlemlerinde faiz dışında sağ-

lanacak diğer menfaatler hakkında tebliğde değişiklik yapan tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğin 3. maddesi-

nin 2. fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca, değişken faiz oranının, TL mevduatta üç ay ve daha uzun vadeli, yabancı para mevduatta ise altı 

aydan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabileceği hüküm altına alındı. Değişiklik öncesi, değişken faiz oranı, altı aydan uzun vadeli mevduat-

lar için uygulanabiliyordu. TL mevduat ve döviz tevdiat hesapları için uygulanacak değişken faiz hesaplama yöntemi, Merkez Bankası'nın uy-

gun görüşü alınmak suretiyle bankalarca belirleniyor. 

Kamu bankalarının sermayelendirilmesinde yöntem belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu bankalarına ikrazen özel tertip DİBS veril-

mesi konusunda bir açıklama yayınladı. Açıklamada “kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere 24 

Nisan 2019 valör tarihli olmak üzere net 3,3 milyar euro tutarında, 5 yıl vadeli, yıllık %4,61 faizli, kuponsuz Devlet iç borçlanma senedi; kamu 

sermayeli katılım bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere nominal 400 milyon euro tutarında 5 yıl vadeli, 

faiz ödemesiz Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilecektir.” ifadelerine yer verildi. Bu süreçte Varlık Fonu bünyesindeki Piyasa İstikrar ve Den-

ge Fonu (PİDF) aracı rolü üstlenecek. İlk aşamada DİBS’ler PİDF’ye ihraç edilecek, ardından PİDF özel tertip DİBS’leri kamu bankalarına satacak 

ve nakit kaynak oluşturacak. Üçüncü aşamada ise söz konusu nakit kaynak ile kamu bankalarının ihraç edeceği sermaye benzeri tahviller satın 

alınacak.  İşlem sonucunda kamu bankalarının sermaye yeterlilik rasyolarının (SYR) yükselmesi söz konusu olacak. DİBS’lerin Euro cinsinden 

olması sayesinde SYR’ler döviz kuru hareketlerine daha korunaklı hale gelecek. Ayrıca kamu bankaları üzerinden kredi genişlemesi için de yeni 

bir alan açılmış olacak. Bu alanın kullanılıp kullanılmayacağı önümüzdeki dönemde izlenecek.     

Verusa Holding'in (VERUS) %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri, 2 yeni boksit maden sahası ruhsatı kazandı. Verusa 

Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Standard, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ma-

den ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan ihaleden, Antalya'nın Akseki bölgesinde bulunan 2 adet boksit maden sahası ruhsatı 

kazandı ve bedellerini nakten ödemek suretiyle ruhsatları satın aldı. Standard Boksit İşletmeleri'nin 6 farklı bölgede olmak üzere, sahip olduğu 

boksit maden ruhsatlarının sayısı ise 13'e yükseldi. 

Greenpeace'in yayımladığı rapora göre, Çin'in yurt dışından plastik atık alımına 2018'de yasak koymasının ardından, bu atıkların yeni adre-

si Endonezya ve Türkiye oldu. Çin'deki yasak henüz uygulamaya girmeden plastik atık akışı Malezya, Vietnam ve Tayland'a yönelmişti. An-

cak bu ülkelerin de hızlı bir şekilde plastik ithalatına kısıtlamalar getirmesiyle plastik atık akışı Endonezya, Hindistan ve Türkiye'ye kaydı. Plas-

tik atıklarını ihraç eden ülkelerin başında ise ABD, Almanya, İngiltere ve Japonya geliyor. 

Çin’in Türkiye’de en fazla yenilenebilir enerjiye yatırım yapması bekleniyor. Habertürk’ün haberine göre Kuşak ve Yol Girişimi (Belt and 

Road Initiative – BRI) kapsamında, Çin'in BRI ülkelerindeki yatırımlarını karbonsuzlaştırarak önemli miktarda finansman kaynağı sunması bek-

leniyor. Ülkenin Türkiye'de yenilenebilir enerji sektörüne şu ana kadar yaptığı yatırım yaklaşık 600 milyon dolar. 

Gazprom, dört yıl içinde Rusya karasularında doğal gaz rezervini 2 trilyon metreküp artırmayı hedefliyor. Yapılan açıklamada, "2019-

2022'de Kara Deniz sahasında yedi kuyu ve Nyarmeisky, Skuratovsky, Amderminsky, Beloostrovsky ve Zapadno-Sharapovsky bölgelerinde de 

10.000 km2'den fazla 3D sismik arama yapılması bekleniyor. 2019-2022 yıllarında rezervlerde 2 trilyon metreküp gaz artışı olacak" denildi. 

2018 yılında Avrupa’da rüzgâr enerjisi projelerine 65 milyar euro yatırım yapıldı. WindEurope tarafından yayınlanan “Finansman ve Yatırım 

Trendleri” raporuna göre, Avrupa’da rüzgâr enerjisine yatırımlar bir yıl önceye göre %26 oranında arttı. Yeni yatırımların %35’ini gerçekleşti-

ren İngiltere ve İsveç 2018 yılının en büyük rüzgâr yatırımcıları oldu.  
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Adularya Enerji tekrar satışta. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) daha önce de satışa sunulan Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisa-

di Bütünlüğü'nü 1,1 milyar TL muhammen bedel üzerinden yeniden satışa sundu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, 10 

Temmuz'da yapılacak ihaleye 9 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek. İhaleye AŞ ya da limited şirket olarak kurulmuş bulunan tüzel kişiler katı-

labilecek. Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü bünyesinde; Yunus Emre Termik Elektrik Santrali başta olmak üzere toplam 31 

adet arsa ve maden sahası, 23 Haziran 2055 yılına kadar tesis edilmiş bulunan üst kullanım izni ile maden ruhsatları bulunuyor. 
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TUİK 
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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. 


