
TCMB, yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu bugün saat 10.30’da açıklıyor. Ocak 

ayında açıklanan yılın ilk Enflasyon Raporu’nda sene sonu TÜFE tahmini %

15,2'den %14,6'ya, 2020 TÜFE tahmini de % 9,3'ten %8,2'ye gerilemişti. Mer-

kez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini, Banka tarafından ölçümlenen 

çıktı açığı, kurdaki artış nedeniyle yükselen TL cinsi ithal fiyatları ile küresel 

petrol fiyatları sebebiyle değişiklik gösterebilir. Ancak Merkez Bankası'nın 

belirgin bir revizyon yapmasını beklemiyoruz. Olası bir revizyonun fiyatlama-

lar üzerindeki etkisinin de sınırlı kalmasını bekliyoruz. Piyasa için asıl mesajlar 

sunum sonrası soru-cevap kısmında aranacaktır. 25 Nisan PPK toplantısında 

“ilave parasal sıkılaştırma” ibaresinin karar metninden kaldırılmasının ardın-

dan Merkez Bankası Başkanı’nın vereceği mesajlar piyasanın seyri açısından 

önemli olacak. Net rezervlerdeki değişim ve bunun muhasebesi muhtemelen 

yöneltilecek olan sorular içerisinde yer alacaktır. Bugün açıklanacak dış ticaret 

ve turizm istatistiklerinin ise piyasa etkisi sınırlı olacaktır. Dolar/TL'de güne 

5,96'nın hemen altında başlıyoruz. Günün sonuna doğru Hazine 3 aylık borç-

lanma stratejisini açıklayacak.  

Ekonomik güven endeksi Mart ayında 81,9 iken, Nisan ayında %3,4 oranın-

da artarak 84,7 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel ke-

sim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kay-

naklandı. Nisan ayında tüketici güven endeksi 63,5 değerine, reel kesim gü-

ven endeksi 100 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 83,1 değerine 

yükseldi. Öte yandan Nisan ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi 

90,6 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 53,9 değerine geriledi. 

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD Bakan Yardımcısı Vekili 

ve Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn 30 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti-

rilecek üç günlük ziyaret kapsamında Ankara'ya geliyor. ABD Dışişleri Ba-

kanlığı'ndan yapılan basın açıklamasında, Jeffrey'in üst düzey Türk yetkililerle 

Suriye meselesine ilişkin görüşmelere devam etmek üzere bir heyete liderlik 

edeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca ABD ordusu Suriye'deki varlığını azaltır-

30-Nis Çin, İmalat PMI, Nisan 
 TCMB, Enflasyon Raporu 
 TÜİK, Dış ticaret istatistikleri, Mart 
 Turizm Bakanlığı, Sınır giriş istatistikleri, Mart 
 TÜİK, 1Ç19 Turizm istatistikleri 
 ABD, Conference Board tüketici güveni, Nisan 
1-May ABD, İmalat PMI, Nisan 
 ABD, FED faiz kararı 
2-May Türkiye, Markit, İmalat PMI, Nisan 
 Euro Bölgesi, İmalat PMI, Nisan 
 İngiltere, Faiz kararı 
3-May TÜİK, Enflasyon, Nisan (TSKB Bek: %1,9) 
 ABD, Tarım dışı istihdam 
 Fitch kredi notu değerlendirme 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.42            6.584%

22 Nisan 2020 5.125% 98.06            7.225%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.50            7.837%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 94,535             -0.26% 0.80% 3.58%

BİST-30 117,813          -0.29% 0.22% 3.03%

XUSIN 113,265          0.58% 1.11% 8.00%

XBANK 120,896          -2.64% -5.02% 2.68%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.9448 0.13% 7.16% 12.43%

Euro/TL 6.6533 0.54% 5.44% 9.93%

Sepet Kur* 6.2989 0.38% 6.25% 11.06%

Euro/Dolar 1.1185 0.33% -0.62% -2.48%

Dolar/JPY 111.63 0.04% 0.67% 1.89%

DXY 97.8570 -0.05% 0.64% 1.70%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1279.55 -0.49% -0.96% -0.25%

Reuters/Jefferies CRB* 192.84 -0.24% 0.44% 9.33%

Brent (Dolar/varil) 72.04 -0.39% 3.98% 32.03%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.59 -0.35% -0.89% -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) 19.38% 19.14%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.54% 2.50%
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ken Türkiye'nin kuzey Suriye'deki meşru güvenlik kaygılarının ele alınacağı ifadelerine de yer verildi. Jeffrey ve beraberindeki heyetin Ankara 

ziyaretinden sonra İsviçre'nin Cenevre kentine geçerek Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan ve İngiltere’nin özel elçileri ile beraber 

bazı Suriyeli gruplarla görüşmeler yapacağı belirtildi. 

Çin'de imalat PMI verisi hem Mart ayı değeri hem de beklenti seviyesi olan 50,5'ten 50,1’e geriledi. Caixin/Markit PMI verisi de bu ay ima-

lat sektöründe daha yavaş bir büyümeye işaret etti. Pekin yönetiminin ekonomiyi canlandırma çabalarına rağmen Çin'de beklentilerin altında 

açıklanan PMI verileri Çin büyümesinin zayıflığına ilişkin kaygıları tekrar gündeme taşıdı. Asya borsaları veri sonrası geriledi. Japonya’nın kapalı 

olması sebebiyle düşük hacimli geçen seanslarda endeksleri %1,3 düşen Güney Kore hisseleri aşağı çekti. Koreli dev teknoloji şirketi Samsung 

Electronics Co.’nun birinci çeyrek kârı analist beklentilerinin altında kaldı. 

Garanti Bankası (GARAN) – İlk çeyrek solo net kârı yıllık bazda %14 düştü ve 1,72 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 

Tofaş (TOASO) – 2019 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket bu çeyrekte 324,7 milyon TL net kâr elde etti. Geçtiğimiz yılın aynı dö-

neminde 325 milyon TL net kâr kaydedilmişti. Tofaş’ın ilk çeyrekteki hasılatı yıllık bazda %10 düşüş ile 3,98 milyar TL oldu. 

Ford Otosan (FROTO) – 2019 yılı ilk çeyreğinde 478 milyon TL net kâr kaydetti. Kâr rakamı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %11 artışı ifade 

ediyor. Ford Otosan’ın yurtiçi toplam araç satışı ilk üç aylık dönemde %42 azalarak 18.018 adede gerilerken, şirketin pazar payı 0,5 yüzde 

puan yükseldi. Yapılan ihracat ise %7 artışla 89.193 adet oldu. Ford’un ilk çeyrek net satışları %27 artışla 9,28 milyar TL oldu. Net satış gelirleri-

nin 8,14 milyar TL’si ihracat gelirlerinden oluştu. FAVÖK rakamı bu dönemde %22’lik artış ile 781 milyon TL oldu. 

Arçelik (ARCLK) – 2019 yılı ilk çeyrek finansallarını duyurdu. Arçelik’in net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 yükselişle 226 milyon 

TL oldu. Bu dönemde şirketin yurtiçi satışları %16 artışla 2,20 milyar TL olurken, yurtdışı satışları %39 artışla 4,70 milyar TL olarak gerçekleşti. 

Böylece toplam net satışlarda %31 büyüme yakalandı. FAVÖK yıllık bazda %30 artışla 679 milyon TL oldu. FAVÖK marjı %9,8’di. Arçelik ayrıca 

2019 beklentilerini revize etti. Buna göre şirket küresel beyaz eşya pazarında %2 büyüme tahminini korurken, Türkiye pazarında %10 daralma 

(ilk çeyrek: -%11) tahmini yaptı. Ciro büyümesi %25’ten %25-%30 aralığına çekilirken, FAVÖK marjı %10,5’ten %11,5’e yükseltildi. 

Ticaret Bakanlığı’nın "Kâğıtsız Gümrük Projesi" dün itibarıyla tüm gümrüklerde uygulanmaya başlandı. İhracat işlemlerindeki süreçlerin 

elektronik ortamda izlenebileceği uygulamayla kâğıt belge ibrazı sona erecek, arşivleme yükü ortadan kalkacak, belge ve sertifika beyanı esna-

sında yaşanan zaman ve maliyet kaybı önlenmiş olacak. Kağıt ortamında eklenen belgeler, dijital ortamda Tek Pencere Sistemi üzerinden be-

yannameyle ilişkilendirilecek. Beyannameye ilişkin dilekçeler de aynı portal üzerinden dijital ortamda hazırlanarak Bilge Sistemi'ne gönderile-

cek. Beyannameyi incelemekle görevli memurlarca Bilge Sistemi'nden dijital ortamda yüklenen belgelere onay verilebilecek.  

Karsan, Otomotiv Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan fabrikasının 145 milyon lira karşılığında Kök Ziraat'e satılmasına karar verdi. 

Şirketin OSB'de bulunan fabrikasında yer alan üretim birimlerinin çoğunun 2019 yılı başı itibarıyla Hasanağa Fabrikası’na taşındığı belirtilerek, 

bu kapsamda finansman maliyetlerini düşürmek ve net işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere OSB fabrikanın satılmasına karar verildiği 

belirtildi. Açıklamada, satışa konu olan fabrikanın net defter değerinin 64,9 milyon TL olduğu belirtildi. 

Kale Grubu’nun banttan çıkardığı Türkiye’nin ilk yerli turbojet motoru KTJ-3200 test edildi. Motor, savaş uçağından atılan Satha Atılan Orta 

Menzilli Mühimmat’larda (SOM) kullanılacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) desteğiyle Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen 

KTJ-3200 turbojet motorunun testi, Tuzla’da gerçekleştirildi. Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, “En kritik 

motor alt teknolojilerinde, aerotermal tasarımda, kontrol algoritmalarında, sıcak bölge parçalarında muazzam bir kazanım elde ettik. Geldiği-
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miz noktada motorumuz teknoloji olarak %100 yerli ve millidir” bilgisini verdi. Savunma ve havacılık sanayi üreticilerinden Kale Grubu, 2012 

yılında başlayan füze motoru geliştirme çalışmalarını tamamladığını ve 2021 yılında seri üretime girmesini beklediğini açıkladı. 

Almanya, sertifika temelli yeni bir karbon emisyonu fiyatlandırma sistemi kuracak. Frankfurter Allgemeine gazetesinde yer alan habere 

göre teklif, Almanya’da karbon fiyatlandırmasını, Avrupa Birliği’nde ticaret yapılabilir karbon emisyonu sistemi kapsamında olmayan nakliye 

ve inşaat gibi alanlara da yaymayı öngörüyor. Planlamaya göre tüketicilere ve işletmelerin yeni karbon vergileri ile artan maliyetleri, başka 

yerlerdeki vergi indirimleriyle telafi edilecek ve böylece net vergi yükü artmayacak. 

Şubat ayında satılabilir katı yakıt üretiminde linyit ilk sırayı aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019 

yılı Şubat ayında en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti. Şubat ayında toplam 5,5 milyon ton linyit üretilirken, 5,7 milyon ton linyit ise 

teslim edildi. Teslimatın %88,4'ü termik santrallere yapıldı.   

Kangal Termik Santrali’nde baca gazından gübre üretilmesi planlanıyor. Kangal Termik Santrali Elektrik Üretim A.Ş. ile SBB Energy S.A. ara-

sında Kangal Termik Santrali’nde Baca Gazı Arıtma Tesisi (BGA) kurulması konusunda ön protokol imzalandı. Konya’da imzalanan protokol çer-

çevesinde 100-150 milyon euro civarında maliyeti olması beklenen baca gazı arıtma tesisi yatırımı “yap-işlet-devret modeli” ile gerçekleştirile-

cek ve yatırımın finansmanı SBB Energy S.A. tarafından karşılanacak. Kurulacak arıtma sistemi sayesinde kimyasal tepkime ile elde edilecek 

magnezyum sülfat gübresinin ticari hakları yatırım maliyetinin geri dönüş süresi boyunca SBB Energy’de olurken, bu sürenin sonunda baca 

gazından üretilecek gübrenin üretim ve satışı Kangal Termik Santrali Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılacak.  

Brookings Enstitüsü, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının pek olası olmadığını belirtti. Brookings Enstitüsü Dış Politika, Enerji Güvenliği ve 

İklim İnisiyatifi Uzmanı Samantha Gross, dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün üçte birinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini belirterek, 

"Hürmüz Boğazı'nın kapatılması petrol piyasası için yıkıcı bir etki yaratır. Bu, dünya petrol piyasaları için bir kıyamet günü senaryosu olur ama 

kapanması pek muhtemel değil" dedi. Gross, küresel piyasada İran'dan petrol tedarik etmek isteyen alıcıların bir şekilde bu ticareti sürdürmek 

isteyeceğine işaret ederek, "Uzun vadede petrol piyasasında İran kaynaklı arz boşluğu kapatılsa bile stoklar düşük olacağından piyasanın yeni 

bir kesintiye cevap verebilmesi zorlaşacak. Bu da petrol fiyatlarında uzun vadede yukarı yönlü bir baskı yaratacaktır. Çin gibi bazı ülkeler, ABD 

yaptırımlarının etrafından dolaşarak İran'dan petrol alımına devam etmeye istekli olacaktır ama İran petrol ihracatını şu anki seviyesinde sür-

düremeyecektir." değerlendirmesinde bulundu. 
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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. 


