
Bu hafta veri ve haber akışı açısından oldukça yoğun. Gündemin ana mad-

desi YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin vereceği karar. Kara-

rın bu haftanın ilerleyen günlerinde açıklanması bekleniyor. İçeride haftanın 

diğer önemli gündem maddeleri ise Enflasyon Raporu, Nisan ayı enflasyon 

rakamları, imalat sanayi PMI verisi ve Fitch'in kredi notu değerlendirmesi ola-

cak. Salı günü gerçekleşecek olan Enflasyon Raporu sunumu sırasında 

TCMB'nin önümüzdeki dönem enflasyon tahminlerini öğrendikten sonra soru

-cevap bölümünde, geride kalan haftada açıklanmış olan faiz karar metninde 

yapılan değişikliğe ve son dönemde tartışılan net rezerv erimesine ilişkin so-

ruları cevaplandırılacaktır. Perşembe günü imalat sanayi PMI verisinde yaşa-

nan iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz, zayıf iç talep koşullarının devam 

ettiği bir dönemde gözler ihracat siparişleri alt endeksinde olacaktır. Cuma 

günü Nisan ayı enflasyonu açıklanacak. Nisan ayında sigara fiyatlarında yapı-

lan zammın da etkisi ile %1,6'lık bir enflasyon bekleniyor (TCMB Beklenti An-

keti). Bizim TSKB olarak beklentimiz ise enflasyonda gıda fiyatları kaynaklı 

olarak biraz daha yüksek: %1,9 seviyesinde. Türkiye İşçi Sendikaları Konfede-

rasyonu, Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Nisan'da bir önceki aya 

göre %4,61 arttığını açıkladı. Enflasyonun beklentilerimiz dahilinde gerçekleş-

mesi durumunda, yıllık enflasyon %19,7’de kalacak. TCMB Beklenti Anketi'ne 

göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %15,4 seviyesinde. Bizim sene sonu 

beklentimiz ise %15,8; ancak sepet karşısında TL beklentimizden daha hızlı 

devalüe oldu, dolayısıyla bu tahmin üzerindeki riskler yukarı yönlüdür. Son 

olarak, Cuma akşamı piyasa kapanışından sonra beklediğimiz konuda Fitch ile 

ilgili herhangi bir olumlu/olumsuz beklentimiz yok. 

Yurtdışında ise bugün ABD'de Mart ayı enflasyon (PCE) verisi gelecek. Geçti-

ğimiz hafta Cuma günü %2,0'lik beklentiye karşın %3,2 olarak açıklanarak 

olumlu sürpriz yapan ABD ilk çeyrek milli gelir verisi sonrasında piyasadaki 

hakim "ABD ekonomisi zayıflıyor" argümanı çabuk çürüdü. Ancak veriye ihti-

yatlı bakmakta fayda var. Amerikan ekonomisi ilk çeyrekte net ihracat, stok 

birikimi ve kamu harcamaları kanalıyla büyüdü. Stok birikimi ve net ihracat 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.42            6.573%

22 Nisan 2020 5.125% 98.01            7.268%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.63            7.759%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 94,783             0.30% 2.89% 3.85%

BİST-30 118,150          0.35% 2.35% 3.33%

XUSIN 112,613          -0.27% 1.33% 7.38%

XBANK 124,173          0.35% 1.88% 5.47%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.9372 0.22% 6.82% 12.28%

Euro/TL 6.6178 0.33% 5.69% 9.34%

Sepet Kur* 6.2775 0.21% 5.83% 10.64%

Euro/Dolar 1.1148 0.16% -0.80% -2.80%

Dolar/JPY 111.58 -0.04% 0.90% 1.84%

DXY 98.0060 -0.05% 0.74% 1.86%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1285.85 0.70% -0.33% 0.24%

Reuters/Jefferies CRB* 194.19 -0.69% 0.92% 9.60%

Brent (Dolar/varil) 72.15 -0.55% 4.91% 32.01%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.58 0.70% 1.73% -12.11%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

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

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 19.14% 18.77%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.50% 2.53%
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kalemini çıkardığımızda (iç talebe nihai satışlar) sadece %1,4 büyümüş durumda. Dolayısıyla bir sonraki çeyrekte ihracat ve envanter birikimi-

nin ne yönde gideceğine daha dikkatli bakmak gerekiyor. Ancak yine de içeride kamu eliyle talep yaratılıyor olması önemli. Euro Bölgesi'ne 

dair Nisan ayı öncü enflasyon verisi ise Cuma günü açıklanacak. Bölge ekonomilerindeki zayıf seyir devam ediyor. Ancak Paskalya harcamaları-

nın bu yıl Nisan ayına geldiğini ve harcamaların Mart yerine Nisan'da yapıldığını unutmamak lazım. Enflasyonda bu mevsimsellik etkisi ile yük-

sek bir rakam göreceğiz. Dolayısıyla bunun geçici olduğunu düşünmekte fayda var. Bu hafta FED haftası; karar 1 Mayıs'ta açıklanacak. Herhan-

gi bir değişiklik beklenmiyor. Son olarak Cuma günü ABD'den tarım dışı istihdam takip edilecek. Mart rakamı 196 bin ile oldukça kuvvetli gel-

mişti. Nisan ayı beklentisi 181 bin seviyesinde. Saatlik kazançlarda ise %0,3'lük artış beklentisi bulunuyor. Bu rakamların aşılması küresel an-

lamda doların kuvvetlenmesine sebep olacaktır. Asya borsaları, ABD'de Cuma günü açıklanan beklentilerden güçlü ekonomik büyüme verisi-

nin etkisiyle artıda seyretti, ancak ABD ekonomisinin önümüzdeki dönemde güç kaybedebileceğine işaret eden alt veri kalemleri kazanımları 

sınırladı. 

12-19 Nisan haftasında, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senetleri net 64,4 milyon dolar arttı. DİBS'lerdeki net hareket ise 162,7 

milyon dolar azalış yönünde gerçekleşti. Böylece yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku 29,3 milyar dolar, DİBS stoku ise 14,2 

milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, gerçek kişilerin YP mevduatları bir önceki haftaya göre 292 milyon dolar azaldı. Aynı dönemde 

tüzel kişilerin YP mevduatı ise 205 milyon dolar seviyesinde yükseliş kaydetti. Toplam YP mevduat hacmi 212 milyar dolar seviyesinde gerçek-

leşti. Merkez Bankası verilerine göre Türk parası (TP) kredi miktarı bir önceki haftaya göre 3,8 milyar TL azalış kaydederken, yabancı para kre-

diler 1,6 milyar dolar azalış kaydetti. Böylece TP kredilerde üst üste üçüncü haftada da haftalık bazda azalma görülmüş oldu. Merkez Banka-

sı'nın altın rezervleri 474 milyon dolar azalışla 20,4 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 1,4 milyar dolar 

azalışla 75,6 milyar dolara geriledi. Böylece toplam rezervler 1,9 milyar dolar azalışla 96 milyar dolara geriledi. 

Akbank (AKBNK) – 2019 yılı ilk çeyreğinde net kârı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %17,4 azaldı ve 1,41 milyar TL oldu. Bu dönemde ban-

kanın net faiz gelirleri %8,9 artışla 3,337 milyar TL olurken net ücret ve komisyon gelirleri %51,6 arttı ve 1,13 milyar TL olarak gerçekleşti. 

Enka İnşaat (ENKAI) - %90'ına sahip olduğu Gürcistan'daki Namakhvani Cascade HES Projesi'nin geliştirilmesi, inşası, sahiplenilmesi ve işle-

tilmesi kapsamında Gürcistan Hükümeti'yle Yap-İşlet Sözleşmesi imzaladı. 333 MW ve 100 MW kapasiteli olmak üzere iki hidroelektrik santra-

linden oluşan projede toplam 750 milyon dolar yatırım öngörülüyor. Santral üretime geçtikten sonra 15 yıl süreli Enerji Alım Anlaşması'yla 

yılın Eylül ve Nisan ayları arasındaki sekiz aylık diliminde devlet garantisi altında üretim yapılacak. Santrallerin 2023 yılında devreye girmesi 

planlanıyor. 

Ereğli Demir-Çelik (EREGL) – 2019 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin bu dönemdeki net kârı %6,3 azalışla 996,7 milyon TL ol-

du. İlk çeyrekte net satış gelirleri yıllık bazda %31,8 arttı ve 7,14 milyar TL oldu. 

Emlak Konut (EKGYO) – İki yıl vadeli 250 milyon TL tutarında kredi kullandığını açıkladı. 

Şişecam (SISE) – 2019 yılı ilk çeyreğinde 448 milyon TL net kâr elde etti. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 artışı ifade ediyor. 

Bu dönemde şirketin net satışları %27 artışla 3.92 milyar TL oldu. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yüksek kapasiteli sabit, mobil ve kablosuz geniş bant şebekelerin ve hizmetlerin yaygınlaştırıl-

ması amacıyla geliştirilmesi hedeflenen fiber altyapının, bu yıl sonuna kadar 380 bin kilometreye ulaştırılacağını bildirdi. Fiber altyapının, 

Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılmasını sağlayacağını belirten Turhan, bu amaçla fiber altyapı uzunluğunun 2023'e 

kadar 550 bin kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti. 
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C-HR ve Corolla modelleriyle Türkiye’yi hibrit otomobil üssü yapan Japon otomobil devi Toyota, Türkiye’den mühendislik ihracatı yapmak 

için de çalışmalara başladı. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO'su Toshihiko Kudo, üretim süreçlerinde akıllı sistemleri 

Türkiye’de geliştirmek için çalışmalara başladıklarını söyledi. Kudo, Ür-Ge merkezinde 67 mühendisin çalıştığını belirtti ve birkaç yönetici dışın-

da mühendislerin tamamının Türk olduğunu söyledi. 2019 yılında ise üretim hedefinin 80 bin 800 Corolla, 167 bin 500 bin C-HR olmak üzere 

toplam 248 bin 300 olduğunu kaydeden Kudo, bu yıl üretimin %92’sini ihraç edeceklerini açıkladı. Ocak ayında Sakarya’da banttan indirilen 

Yeni Corolla’nın üretim ve ihracat adetlerine katkısını değerlendiren Kudo, 12. nesil Corolla ile ihracat noktalarının 100'den 150 ülkeye ulaştı-

ğını ifade etti.  

Filli Boya markasıyla bilinen Betek Boya, Japonya merkezli Nippon Paint Holding'e satıldı. Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin Japonya 

merkezli NipponPaint Holdings'e devir sözleşmesi imzalandı. Betek Boya hissedarları arasında yaklaşık %25 pay ile Alman DAW şirketi yer alır-

ken, çoğunluk hissedar konumunda Betek Boya'nın sahibi Akpınar ailesi yer alıyor. Betek Boya'nın bu sene sonunda 1,6 milyar lira ciroya ulaş-

ması bekleniyor. 1988 yılında kurulan Betek Boya Kimya'nın Türkiye'de Kayseri ve Gebze'de üretim tesisleri bulunuyor. Şirket Mısır'da da boya 

üreterek buradan çok sayıda ülkeye ihracat yapıyor. 

Bulgaristan'ın Sofya Havalimanı için toplam 5 aday teklif verdi. Ticaret Bakanlığı 'Blog'unda yer alan habere göre, en büyük havalimanı iş-

letmecisi Manchester Airport Group (MAG), Sofya Havalimanının 35 yıl süreliğine imtiyaza verilmesi prosedürü için Çin inşaat grubu BCEG ile 

birlikte konsorsiyum şeklinde başvuruda bulundu. Sofya Havalimanı için teklif sunan diğer 4 aday ise Sof Connect Konsosrsiyumu, SSB Sofia 

Sofia Airport JV, Fraport Bulgaria ile Airport de Paris ve TAV Havalimanları Holding A.Ş. konsorsiyumu.  

Ayakkabı ihracatında hedef 1 milyar dolar. Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, bu yıl ayakkabı sektörünün 

ihracat hedefinin 1 milyar dolar olduğunu belirterek, Türk ayakkabısının bilinirliğini daha da artıracaklarını kaydetti. Türkiye’nin 2018'de yakla-

şık 150 ülkeye 888,1 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı gerçekleştirildiği belirtiliyor. 

Türkiye’de 1 milyon ton elektronik atığın 50 bin tonu toplanıyor. Exitcom Recycling Genel Müdürü Murat Ilgar, Almanya'da 1,6 milyon to-

nun yaklaşık 900 bin tonunun toplandığını belirtirken, "Telekomünikasyon ürünlerinin içinde bilgi güvenliği var. Değerli metaller var. Ne-

odymium, terbium ve dysprosium gibi nadir toprak elementler var. Bunların %98'i de Çin'in elinde bulunuyor. Çin bunları satmıyor. Yani, yarın 

siz bir cep telefonu ekranı üretmeye başladığınız zaman bunu üretemeyeceksiniz çünkü bu malzemeler yok. Bundan dolayı bu tür ürünler 

stratejik ürünlerdir. Bunların toplanması lazım. Hem nadir toprak elementleri açısından ki, bunlar çok stratejik üründür, biraz geç kalınmış olsa 

da ülkemizde de bununla ilgili çalışmalar yapılıyor" dedi. 

Un sektörünün aktif büyüklüğü 25 milyar liraya ulaştı. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, 68 ilde 

faaliyet gösteren 535 aktif un sanayicisinin, 25 milyar TL'lik değer ürettiğini ifade etti. Tarım, orman ve balıkçılık sektörünün 2018 yılında top-

lam hasılasının 213 milyar TL olduğunu hatırlatan Ulusoy, “Türkiye'nin 2014-2018 döneminde gerçekleştirdiği 74 milyar dolarlık bitkisel ürün-

ler ihracatının 5 milyar dolarını un sanayicileri gerçekleştirmiştir" diye konuştu. Ekim alanlarındaki azalışı sonlandırmak gerektiğini belirten 

Ulusoy, “Türkiye'de 2000 yılında 9,4 milyon hektar olan buğday ekim alanı, %23 azalarak 2018 yılında 7,3 milyon hektara gerilemiştir. 2019 

yılında da bu alanın %5 daha azalması bekleniyor" dedi. 

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç sektörde ihracat hedefinin 6 milyar dolar olduğunu be-

lirtti. Sektör ihracatının 2018 yılında bir önceki yıla göre %12,8 artışla 5,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Güleç, mobilya, kağıt 

ve orman ürünlerinin toplam ihracat içerisindeki payının %2,8'den 3,1'e yükseldiğine dikkati çekti.  

İkinci Rüzgâr Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA RES-2) ihalesi tarihi belirlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açıkla-

masına göre 4 ayrı bölge için düzenlenecek ihaleler 2 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek. 9 şirketin başvurduğu ihalede 8 şirket yarışabile-
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cek. Daha önceden başvuruda bulunan Eze İnşaat A.Ş.’in ihalelerde olmadığı göze çarpıyor. İhale günü Aydın bölgesi için 3 firma, Balıkesir böl-

gesi için 7 firma, Muğla Bölgesi için 3 firma ve Çanakkale bölgesi için 5 firma yarışacak.  

Avrupa İklim Kurumu’nun (European Climate Foundation) destekleri ile hazırlanan “Sanayi Dönüşümü 2050” raporu yayımlandı. Rapor, 

Avrupa Birliği’nde yıllık emisyonlarının %14’ünden sorumlu olan ağır sanayide (çelik, kimya ve çimento sektörleri) karbondan arınmanın müm-

kün olduğunu, bu sektörlerde sera gazı emisyonlarının 2050 yılına kadar sıfırlanabileceğini ortaya koyuyor. Rapora göre, Avrupa Birliği döngü-

sel ekonomi alanlarında yapacağı yatırımlar ve tedarik zincirinde verimliliğin arttırılması ile yılda 171 milyon ton CO2 azaltımı gerçekleştirebilir. 

2050 itibarıyla çelik ve plastik üretiminin %70’i geri dönüştürülmüş hammaddeden elde edebilir.  

Shangai Electric ile ACWA Power temiz enerji projeleri kapsamında mutabakat anlaşması imzaladı. Suudi Arabistan’da imzalanan işbirliği, 

gaz türbinlerinin yapımı, tuz giderme, termal, fotovoltaik, solar termal, rüzgâr ve kombine çevrim enerji üretiminin yer aldığı farklı enerji pro-

jelerini içermekte. 
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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. 


