
TCMB dünkü faiz toplantısında, piyasadaki hakim beklentiye paralel olarak 

faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Böylece 1 haftalık repo faizini (politika 

faizi) %24, borç verme oranını (faiz koridoru alt bandı) ve marjinal fonlama 

oranını (faiz koridoru üst bandı), sırasıyla %22,50 ve %25,50 seviyelerinde 

sabit bıraktı. Kurul üyeleri "enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağ-

lanana kadar sıkı parasal duruşun korunması" yönündeki ifadeyi korudular. 

Ancak daha evvelki aylarda karar metninde ısrarla tutulan "ihtiyaç duyulması 

halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılması” ihtimaline dair ifade bu ay metin-

den çıkartıldı. Bunun yerine "parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile 

uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir." ifadesi metne dahil oldu. 

Piyasada ilk faiz indirimine yönelik beklentiler yılın son çeyreğine doğru öte-

lenmişken, sıkı para politikasını vurgulayan bir ifadenin metinden çıkarılması 

17 Haziran'daki toplantıda olası bir faiz indirimi için kapının aralanması şeklin-

de yorumlandı. Kararla birlikte TL varlıklar baskı altında kaldı. TL'nin dolar kar-

şısında yıl başından bu yana değer kaybı %11,5'e ulaştı. BIST 100 endeksi %

1,7, bankacılık endeksi ise %3,8 geriledi. TCMB 30 Nisan’da Enflasyon Rapo-

ru’nu yayımlayacak ve enflasyon görünümü ile para politikasına dair Ban-

ka’nın beklentileri kamuoyu ile paylaşılacak. Son dönemde girdi maliyetlerin-

de (kur/enerji fiyatları kaynaklı) görülen artışların yaratacağı ilave enflasyon 

baskısının Banka tarafından nasıl yorumlanacağı izlenecektir. Bugün TCMB 

haftalık para ve banka istatistikleri açıklanacak.  

Asya borsaları işlem hacminin düşük olduğu bir günde gerilerken, dolar güç-

lü ABD sermaye malları siparişleri verisinin desteğiyle başlıca para birimleri 

karşısında iki yılın zirvesine yakın seyretti. Dolar endeksi, DXY, Mayıs 

2017'den bu yana en yüksek seviyeyi 98,3 değeri ile gördü; bu sabah 98,1 

seviyesinde. Euro Bölgesi ekonomik verilerinin hayal kırıklığı yaratmaya de-

vam etmesiyle euro dolar karşısında haftalık %1’i aşan düşüşle 1,1122'ye ka-

dar geriledi. Dolar günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD GSYH verisi-

nin ABD ekonomisinin gelişmiş ülkelerden daha iyi performans göstereceğine 

işaret edeceği spekülasyonlarıyla kuvvetli seyrine devam ediyor. Bu arada 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.30            6.820%

22 Nisan 2020 5.125% 98.01            7.262%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.63            7.755%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 94,499             0.20% -1.27% 5.34%

BİST-30 117,736          0.11% -1.79% 4.96%

XUSIN 112,918          -0.65% -3.90% 8.61%

XBANK 123,744          1.99% 1.11% 9.25%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.9243 0.73% 9.40% 11.02%

Euro/TL 6.5961 0.10% 9.03% 8.23%

Sepet Kur* 6.2714 0.33% 8.29% 9.39%

Euro/Dolar 1.1130 -0.65% -0.35% -2.76%

Dolar/JPY 111.62 0.28% 1.12% 2.38%

DXY 98.2030 -0.14% 1.45% 1.94%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1276.95 0.22% -3.08% -0.61%

Reuters/Jefferies CRB* 194.73 -0.57% 0.88% 10.67%

Brent (Dolar/varil) 74.35 0.03% 9.97% 37.24%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.51 0.16% -0.04% -16.12%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.92% 21.19%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 18.77% 17.99%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.65% 7.69%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.53% 2.59%
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i yakın zamanda Beyaz Saray'da ağırlayacağını belirtti. Trump'ın bu açıklaması dün-

yanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret konusunda olası bir anlaşmaya zemin hazırlıyor. Beyaz Saray Salı günü ABD Ticaret Temsilcisi 

Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in ticaret müzakerelerine katılmak 30 Nisan'da Çin'e gideceğini açıklamıştı. 

TAV Havalimanları (TAVHL) – 2019 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket hizmet verdiği yolcu sayısı bu dönemde %5 artarak 28,9 

milyon (iç hat: 12,3, dış hat: 16,6) olurken, net gelirler %9 artışla 269,7 milyon euro olarak gerçekleşti. FAVKÖK rakamı %3 geriledi ve 133,6 

milyon euro oldu. FAVKÖK marjı 5,7 baz puan daralarak %49,5’e geldi. TAV’ın net kârı ise %233 yükseldi ve 23,9 milyon euro oldu.  , 

Tekfen Holding (TKFEN) – 2019 yılı ilk çeyreğinde 781 milyon TL net kâr açıkladı. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde göre %224 artışı 

ifade ediyor. Şirketin satış gelirleri yıllık bazda %102 yükselerek 4.587 milyon TL olurken, FAVÖK rakamı %219 arttı ve 943 milyon TL oldu. Tek-

fen Holding ayrıca 2019 yıl sonuna ilişkin beklentilerini revize etti. Buna göre şirketin net kâr beklentisi 1.544 milyon TL’den 1.815 milyon 

TL’ye yükseldi. Ciro beklentisi 15.960 milyon TL’den 15.033’e gerilerken, FAVÖK beklentisi 1.902 milyon TL’den 2.255 milyon TL’ye yükseldi.  

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, İngiliz hükümetinin Türksat ile Airbus şirketi arasında yapılan anlaşmayı mali olarak destek-

leyeceğini açıkladı. İngiliz Parlamentosunda konuşan Bakan Fox, İngiltere İhracat Finansman Kuruluşu’nun Türksat için 2 uydu ve 1 yer istas-

yonu imal edilmesi ve teslimine yönelik yaklaşık 500 milyon dolar (388 milyon İngiliz Sterlini) değerindeki Airbus Savunma ve Uzay Sözleşme-

si'ni destekleyeceğini ifade etti.  Türksat Üst Yöneticisi Cenk Şen ise daha önce konuya ilişkin olarak söz konusu uyduların Türkiye, Orta Doğu, 

Avrupa ve Afrika’daki bazı bölgelerde televizyon ve geniş bant veri hizmetlerinin geliştirilmesi için kullanılmasının planlandığını bildirmişti. 

İngiltere'nin iki büyük süpermarket zinciri Sainsbury's ve Asda'nın 7,3 milyar sterlin (10 milyar dolar) değerindeki birleşmesine onay çıkma-

dı. Konuya ilişkin açıklama yapan İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), birleşmeye, tüketicilerin daha yüksek ürün fiyatları ile karşı-

laşmalarına neden olabileceği gerekçesiyle izin verilmediğini bildirildi. İki market zinciri birleşme kararını geçen yılın Nisan ayında duyurmuştu. 

Asda, ABD'li perakende devi Walmart'ın iştiraki konumunda. Birleşme ile Sainsbury's, toplam 2 bin 800 mağaza ile İngiltere süpermarket paza-

rının %31,4'lük kısmını tek başına kontrol eder duruma gelecekti. 

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB), sanayide kümelenme modeline katkı sağlamaya devam ediyor. Üyelerinin rekabet edebilirlik sevi-

yelerini artırmak amacıyla kümelenme faaliyetlerini sürdüren BOSB, “Otomotiv Kümesi 3. UR-GE Projesi Tanışma ve İhtiyaç Analizi Bilgilendir-

me Toplantısı” düzenledi. BOSB Üçüncü Otomotiv Kümesi Ticaret Bakanlığı onaylı ve %75’lik destek ile 2,9 milyon dolar bütçeyle hayata geçi-

rilecek. 3 yıl boyunca sürecek kümelenme programında yeni kurulan kümenin Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon yeteneklerinin artırılması, iş mükem-

melliği, yalın üretim teknikleri, sürekli gelişim, enerji verimliliği ve pazar artırma çalışmaları gerçekleştirilecek.  

Kırıkkale'de, Türkiye-Azerbaycan-Belarus iş insanlarının ortaklığında 100 milyon dolarlık yatırımla kurulan traktör, kule vinç ve ağır tonajlı 

hidrolik pres fabrikasında üretilen traktörler banttan indirildi. Şirketin Türkiye ortağı ve direktörü Kenan Ece, traktörlerin muadillerinden 

10 bin dolar daha ucuz olacağını belirtti. Keskin Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 bini kapalı 53 bin metrekare alana sahip fabrikanın ilk bölümü 

tamamlanarak hizmete açıldı. Fabrikada yılda 1.500 traktör üretilmesi hedefleniyor. 

Gıda Kaybı ve Etiket Okuma Araştırması'nın sonuçların açıklandı. Türkiye'de, tüketicilerin %72'sinin etiketlerde bulunan son tüketim tarihi 

(STT) ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) farkını bilmediği ve bu kapsamda tüketilebilir gıdayı çöpe attığı açıklandı. Gıda Güvenliği Derne-

ği'nin Gıda Kaybı ve Etiket Okuma Araştırması'na göre, hanelerde en fazla atığa dönüşen gıda ürünleri %42 ile sebze ve meyve, %41 ile süt ve 

süt ürünleri olarak görülüyor.  



Gündem | 26 Nisan 2019 3 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2019 İstihdam Görünümü Raporu’nu yayınladı. Raporda gelecek 20 yılda robotlar ve bilgisa-

yarların, mevcut işlerin %14'ünü yok edecek şekilde tehdit ettiği belirtiliyor. Bununla birlikte, mevcut işlerin %32'sinin de şirketlerde otomas-

yonla çok derin dönüşüm geçirme olasılığı bulunduğu, özellikle düşük vasıflı işçilerden başlanarak tüm çalışanlar için eğitim fırsatlarının acil 

olarak genişletilmesine ihtiyaç duyulduğu kaydediliyor. OECD araştırmacılarının 36 üye ülkede yetişkinler üzerinde yürüttükleri araştırma, ye-

tişkinlerin %56’sının bilgi ve iletişim teknolojilerinde temel düzeyde yeteneğe sahip olduklarını ya da bu konuda 'hiç' yetenekli olmadıklarını 

ortaya koydu. "İşçi Korunması", "Sosyal Koruma", "Hayat Boyu Öğrenme" ve "Sosyal Diyalog" gibi 4 temel alana odaklanılması tavsiyesine yer 

verilen raporda, Türkiye'de mevcut işlerin %43’ünün gelecek 20 yılda yüksek otomasyon riskiyle karşı karşı kalacağına da işaret edildi. 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Genel Başkanı Fatih Birol, ABD’deki petrol üretimi artışının OPEC ve Rusya’nın petrol piyasasındaki söz hak-

kını azalttığını ifade etti. Birol yaptığı açıklamada, "Bugünlerde petrol piyasalarında gelişmeler ve fiyatlar çözümler ve müzakereler ile be-

lirleniyor. Bunların başında ABD'nin kayaç petrolü çözümü var" diye konuştu. 24 ülkenin oluşturduğu koalisyon olan OPEC’in bugün itibariyle 

küresel petrol piyasasının %50'sini kontrol ettiklerini belirten Birol, ABD'nin ise gelecek 5 yılda küresel petrol üretiminde payını %70'e çıkara-

cağını öngördüklerini vurguladı.  

Enerji sektörünün daha sağlam bir dijital altyapı ile güçlenmesi bekleniyor. 7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve 

Fuarı (ICSG İstanbul 2019) açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Özellikle şebeke sistemlerinde yapay zekânın 

kullanılması yönündeki çalışmalar ilerleyen dönemde sektördeki dönüşüme dair ipuçları taşımaktadır. Arz güvenliğinin temin edilmesinde, 

enerji verimliliği ve tasarrufu noktasında yapay zekâ teknolojileri önemini ve etkisini giderek artırıyor” dedi.  

Enerji verimliliği enerji sektöründe en çok konuşulan konu haline geldi. 7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı 

açılışında konuşan Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Murat Kalsın, “Enerji Verimliliği Derneği olarak geleceğe dair umutlarımızı güçlen-

diren bir unsur da artık enerjinin gündemini bizim de ana konumuz olan verimliliğin oluşturması.” dedi.  Kalsın, verimlilik çalışmalarını artık 

sanayi, ulaştırma, binalar ve tarım sektörlerine yoğunlaştırmış durumda olduklarını kaydetti.  
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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. 


