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HAFTANIN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ 

 

Pazartesi 
 
ABD_Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 
 

Salı 

 
Almanya_XEW Beklenti Anketi 

ABD_2.El Konut Satışları 
 

Çarşamba 

 

Türkiye_TCMB Faiz Kararı, Tüketici 
Güveni 
Euro Bölgesi_Tüketici Güveni 

 

Perşembe 

 
Japonya, Almanya, Euro Bölgesi 
ve ABD_Markit İmalat ve İmalat Dışı 
PMI 

 

Cuma 

 
Japonya_TÜFE 
Türkiye_Reel Kesim Güven Endeksi, 
KKO 
ABD_Dayanıklı Mal Siparişleri, Mich. 

Unv. Güven Endeksi 
 

 

 

Küresel piyasalar umudu satın almaya başladı… 

ABD’de geçen hafta artan can kaybına karşılık piyasalar bardağın 

dolu tarafına bakmayı tercih etti. Mayıs ortasından itibaren 

Avrupa’da ve ABD’de bazı eyaletlerde kademeli olarak 

ekonominin tekrar açılacağına dair açıklamalar haftanın son 

gününde piyasalarda yükselişi sağladı. Bu sabah ise karışık 

seyirler var. ABD vadelilerinde %0,3 civarında düşüşler varken 

Asya’da Nikkei’de kötü gelen ticaret verilerinin etkisiyle %1’in 

üzerinde değer kaybı Şangay’da hafif alıcılı yatay seyir var. Brent 

petrol sert düşüşle bu sabah 27 dolardan işlem görürken ons altın 

1682 dolarda. 

İçerde koronavirüsüe karşı verilen başarılı çabanın yanında 

bankaların yurt dışında ihraç ettikleri tahvilleri alacağını 

açıklaması ile bankacılık hisseleri önderliğinde Cuma günü 

borsada %2’lik yükseliş yaşandı. Borsanın bugüne yurtdışına 

paralel yatay açılmasını, 97.000 üzerinde tepki beklentisinin 

devam edeceğini tahmin ediyoruz.  

Bu hafta koronavirüsün yanında veri akışı açısından Euro Bölgesi 

ve ABD’de açıklanacak Nisan ayı İmalat ve İmalat Dışı PMI verileri 

ile ABD’de konut verilerini izleyeceğiz. Bunun dışında ilk çeyrek 

sonuçları izlenmeye devam edilecek. 

Yurt içinde ise gündem yoğun. TCMB Başkanı Uysal’ın, merkez 

bankalarıyla yeni swap anlaşmaları için görüşmeler yapıldığını 

açıklaması sonrasında konu hakkındaki gelişmeler döviz likiditesi 

açısından yakından izlenecek. Bunun dışında BDDK’nın yeni 

formülü ile, bankaların daha çok kredi vermeleri, daha çok TL ve 

YP cinsi devlet ve özel sektör tahvili almaları, daha az YP mevduat 

toplamaları, ellerindeki döviz likiditeyi de TCMB’ye swap yolu ile 

vermeleri istemesi sonrasındaki tartışmaları ve bankacılık 

hisseleri üzerindeki etkilerini takip edeceğiz.  

Bu gündemlerin dışında Çarşamba günkü PPK toplantısı 

piyasaların odağında olacak. Piyasalar TCMB’nin bu toplantıda 50 

baz puanlık indirime gideceğini tahmin ediyor. TCMB düşen emtia 

fiyatları ile azalan talebin enflasyonda aşağı yönlü etki 

yaratmasını beklerken yükselen kurların yukarı etkisinin de bu 

nedenle sınırlı kalacağını tahmin ediyor. Kurun seyrinde faiz kararı 

ve verilecek sinyal dışında TCMB’nin yeni swap anlaşmaları yapıp 

yapmayacağı belirleyici olacak. Yeni swap anlaşmalarının likiditeyi 

olumlu etkilemesi ve kurlarda bir miktar geri çekilmeyi 

sağlayacağını tahmin ediyoruz. Ancak orta vadeli görünüm için 

enflasyon ve makro ekonomik gelişmeler ana belirleyici unsurlar 

olmaya devam edecektir.    
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Kap Haberleri 

 Bugün PAPIL 0,0476098 TL net, SODSN 0,3010798 TL net, PRKAB 0,0169195 TL net 

temettü ödemesi yapacak. 

 CEOEM bugün %125 oranında bedelsiz sermaye artırımına başlıyor.  

 Avivasa Sigorta (AVISA, Pozitif) Ocak - Mart döneminde prim üretimi %84,8 artışla 

327,9 milyon TL'ye yükseldi.  

 Anel Elektrik (ANELE, Pozitif) Katar'da Lusail Finans Merkezi kapsamında yapılan 70 

katlı 2 gökdelen projesini yürüten Hyundai'den Katar'daki bağlı ortaklığı Anel Mep LLC 

tarafından 192,2 milyon dolarlık proje teklifinin uygun görüldüğünü ve Ekim 2022'de 

tamamlanacak proje için sözleşme görüşmelerine başlandığını açıkladı. 

 Coca Cola (CCOLA, Sınırlı Negatif) Rekabet Kurulu tarafından şirketin iştiraki Coca-Cola 

Satış ve Dağıtım şirketi hakkında soruşturma açıldığı ve şirketten savunma talep edildiği 

belirtildi. 

 Çemtaş (CEMTS) Koronavirüs salgını nedeniyle 25 Nisan'a kadar Çelikhane ve Haddehane 

üretim tesislerinde üretim faaliyetlerine ara verileceğini, ısıl işlem, kabuk soyma, denge 

çubuğu ve tamamlanma hatları süreçlerinde üretime devam edileceğini açıkladı. 

 Ditaş Doğan (DITAS) şirketin kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasının kesinleştiği 

açıklandı. 

 Demisaş (DMSAS) Koronavirüs salgını nedeniyle Bilecik'te yer alan fabrikanın üretim 

faaliyetlerine 27 Nisan'a kadar ara verilmesine karar verildiğini açıkladı. 

 Mavi Giyim (MAVI, Sınırlı Pozitif) Koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak ara verilen 

Türkiye online alışveriş sitesi ve e-ticaret kanallarının yeniden faaliyetlerine başladığı 

açıklandı. 

 Orge Elektrik (ORGE, Nötr) 2019 yılı sonu itibarıyla devam eden işlerin 256,2 milyon TL 

olduğunu açıkladı. 

 Pegasus (PGSUS) VBTS kapsamında şirket paylarında 4 Mayıs'a kadar brüt takas getirildi. 

 

Basın Haberleri 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. 

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. İki lider, NATO 

müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, koronavirüs salgınının kamu 

sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliklerini sürdürme noktasında 

mutabık kaldı. 

 

https://www.milliyet.com.tr/haberler/erdogan
https://www.milliyet.com.tr/haberler/abd
https://www.milliyet.com.tr/haberler/trump
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 Türkiye’de son 24 saatte 3.977 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 127 kişi hayatını kaybetti. 

Böylece toplam vaka sayısı 86.306 olurken, can kaybı 2.017’ye yükseldi. 

 Merkez Bankası Başkanı Uysal: “Yeni swap hattı görüşmeleri yapıyoruz.” TCMB 

Başkanı Murat Uysal, G-20 üyesi ülkelerin yetkilileri ile son dönemde gerçekleştirilen video 

konferanslarda, küresel merkez bankalarının ve mali otoritelerin bu dönemde özellikle hızlı 

aksiyon almalarının ve işbirliğine devam etmelerinin öneminin vurgulandığını belirtti ve 

“Merkez bankalarıyla mevcut iş birliğimizi güçlendirmek ve yeni swap anlaşmaları tesis 

etmek amaçlı görüşmeler yapıyoruz” dedi. Anadolu Ajansı’na konuşan Uysal, “Merkez 

Bankası’nın büyüme projeksiyonları, ikinci çeyrekteki zayıf seyrin ardından ülkemizde 

günlük yaşamın ve iş hayatının normale dönmesiyle birlikte yılın ikinci yarısında hızlı bir 

toparlanmaya işaret ediyor” ifadelerini kullandı. İkinci çeyrekte salgının büyüme görünümü 

üzerindeki etkilerinin belirginleşeceğini tahmin ettiklerini ifade eden Uysal, Nisan ayının ilk 

haftasında haftalık bazdaki kuvvetli düşüşlerin duraklamış olmasını tüketim harcamalarında 

dip noktanın görülmüş olabileceğine dair olumlu bir sinyal olarak değerlendirdiklerini 

söyledi. Uysal, “Döviz kuru gelişmelerine karşın emtia fiyatları ve toplam talep koşullarının 

enflasyonu sınırlayacağını öngörüyoruz. Bu gelişmelerle birlikte yıl sonu enflasyon tahmini 

üzerindeki risklerin aşağı yönlü olduğunu değerlendiriyoruz” diye konuştu. 

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların daha fazla kredi 

vermesini sağlamak için “Aktif Rasyosu” kuralını getirdi. Buna göre, bankalar 

tarafından 1 Mayıs itibarıyla hesaplanmaya başlayacak olan Aktif Rasyosu, Krediler + 

(Menkul Kıymetler x 0,75 ) + ( TCMB Swap x 0,5 ) / TL Mevduat + (Yabancı Para Mevduat 

x 1,25 ) formülü ile elde edilecek. Aktif rasyosu her ay sonu itibarıyla, o aya ilişkin aylık 

ortalamasının mevduat bankaları için %100’ün, katılım bankaları için %80’in altına 

düşmemesine karar verildi. Formüldeki “krediler” kalemi, takipteki krediler hariç bankaların 

bireysel ve ticari müşterilere kullandırdıkları krediler tutarının toplamını temsil edecek. Aynı 

hesaplamadaki, “menkul kıymetler” kalemi de bankalarca satın alınan yurt dışı yerleşiklerce 

ihraç edilmiş menkul kıymetler ve hisse senetleri hariç özel sektör tahvil ve bonoları ile 

Hazine’nin ihraç ettiği her türlü borçlanma aracı, kira sertifikası ve Eurobondların toplam 

değerine işaret edecek. “TCMB Swap” kaleminin, bankaların TCMB’ye swap yoluyla 

verdikleri yabancı paranın TCMB alış kurundan hesaplanan Türk lirası cinsinden toplam 

değerini; “TL Mevduat” kaleminin banka mevduatı hariç tüm TL cinsi mevduat/katılım fonu 

tutarı toplamını; “Yabancı Para Mevduat” kaleminin, altın ve kıymetli maden hesapları da 

dahil olmak üzere, bankalarda tutulan yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu tutarı 

toplamını ifade etmesi kararlaştırıldı. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni düzenleme ile 

bankaların kaynaklarını daha verimli kullanacağını belirterek, “Reel sektör ihtiyacı olan 

finansmana daha rahat erişebilecek” dedi. Anadolu Ajansı’na konuşan Akben, “Bankalar asli 

fonksiyonları olan kredi dağıtımına odaklanacak” dedi. 
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EKONOMİK VERİ TAKVİMİ 

TSİ Ülke Dönem Veri Beklenti Önceki 

      20 Nisan Pazartesi     

09:00 Almanya Mart ÜFE, Yıllık -0,4% -0,1% 

15:30 ABD Mart Chicago Ulusal Aktivite Endeksi -0,62 0,16 

      21 Nisan Salı     

12:00 Almanya Nisan ZEW Anketi, Beklenti Endeksi -65,0 -43,1 

17:00 ABD Mart 2.El Konut Satışları -6,9% 6,5% 

      22 Nisan Çarşamba     

09:00 İngiltere Mart TÜFE, Yıllık 1,6% 1,7% 

10:00 Türkiye Mart Tüketici Güven Endeksi - 58,2 

14:00 Türkiye Nisan TCMB PPK Toplantısı, Faiz Kararı 9,25% 9,75% 

17:00 Euro Bölgesi Nisan Tüketici Güven Endeksi -17,5 -11,6 

    TAVHL 1Ç20 finansal sonuçlarını açıklayacak     

      23 Nisan Perşembe     

03:30 Japonya Nisan Markit İmalat PMI - 44,8 

09:00 Almanya Nisan GFK Tüketici Güveni -2,3 2,7 

10:30 Almanya Nisan Markit İmalat PMI 39,0 45,4 

10:30 Almanya Nisan Markit İmalat Dışı PMI 30,0 31,7 

11:00 Euro Bölgesi Nisan Markit İmalat PMI 40,0 44,5 

11:00 Euro Bölgesi Nisan Markit İmalat Dışı PMI 25,0 26,4 

15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları -   

16:45 ABD Nisan Markit İmalat PMI 38,5 48,5 

16:45 ABD Nisan Markit İmalat Dışı PMI 32,5 39,8 

17:00 ABD Mart Yeni Konut Satışları, Mart -15,0% -4,4% 

18:00 ABD Nisan Kansas City İmalat Endeksi - -17,0 

    Yurt içi piyasalar bayram nedenyile kapalı     

      24 Nisan Cuma     

02:30 Japonya Mart TÜFE, Yıllık 0,4% 0,4% 

10:00 Türkiye Nisan Reel Kesim Güven Endeksi - 98,6 

10:00 Türkiye Nisan Kapasite Kullanım Oranı - 75,3% 

11:00 Almanya Nisan IFO İş Dünyası Güven Endeksi 80,0 86,1 

15:30 ABD Mart Dayanıklı Mal Siparişleri -11,1% 1,2% 

17:00 ABD Nisan Michigan Unv. Güven Endeksi 69,0 71,0 
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İÇ BORÇ ÖDEMELERİ 
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HAZİNE İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ 
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Merkez Bankalarının 2020 Yılı Para Politikası Toplanma Tarihleri 

  ABD-Fed Türkiye-TCMB Avrupa-ECB İngiltere-BOE Japonya-BOJ 

Ocak 28-29 16 23 30 20-21 

Şubat   19       

Mart 17-18 19 12 26 18-19 

Nisan 28-29 22 30   27-28 

Mayıs   21   7   

Haziran 9-10 25 4 18 15-16 

Temmuz 28-29 23 16   21-22 

Ağustos   20   6   

Eylül 15-16 24 10 17 16-17 

Ekim   22 29   28-29 

Kasım 4-5 19   5   

Aralık 15-16 24 10 17 17-18 

TCMB 2020 YILI TOPLANTI TAKVİMİ 
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Uyarı: 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. 

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup 

yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi 

bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi 

amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi 

ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek 

yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul 

Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 


