
Geride bıraktığımız mart 
ayında piyasalara ticaret sa-
vaşları yön verirken, borsa-
larda kayıplar izlendi. Mart 
ayını stoxx600 %2,3, S&P500 
%2,7, MSCI EM %2 düşüşle 
tamamladı. BIST-100 endeksi 
mart ayında son dört ayın en 
büyük aylık düşüşü olan %3,4 
düşüş kaydetti. İç piyasada 
Moody’s tarafından yapılan sürpriz not indiriminin yanısıra, gelişen ülkeler-
den portföy çıkışlarının yansıması da etkili oldu. Dolar/TL’nin 4 liranın üze-
rini test ettiği martta TL sepet bazında %4,4 değer kaybetti, %14,30’u gö-
ren iki yıllık tahvil faizi %14,03’ten kapandı. Nisan ayının ilk işlem gününde 
yurtdışı borsaların çoğunda Cuma başlayan paskalya tatili devam ettiği için 
sakin görünümler izleniyor. Dolar endeksi 90 sınırında hafifçe geri çekilir-
ken, ABD 10 yıllık faizi ticaret savaşlarının büyümeyi olumsuz etkileyeceği 
beklentisiyle %2,74’e kadar geriledikten sonra bugün %2,76 seviyesinde. İç 
piyasada ise dolar/TL 3,96’nın üzerinden yeni aya yükselişle başladı. Hisse 
senetlerinde bugün yatay açılışın ardından 114.500 desteğine doğru geri 
çekilmeler oluşabileceğini düşünüyoruz.   

Merkez Bankası, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine 2018 ikinci 
çeyrekte resmi tatil olmayan günlerde bir ay vadeli ihalelerde haftada beş 
kez, üç ay vadelide haftada bir kez, altı ay vadelide iki haftada bir kez ol-
mak üzere devam edeceğini açıkladı. İhaleler bir aylık vadede 150 milyon 
dolar, üç ve altı aylık vadede 100 milyon dolar tutarında devam edecek.  

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre mart ayında ihracat ge-
çen yılın aynı ayına kıyasla %11,5 artarak 15,1 milyar dolar düzeyinde ger-
çekleşti. Böylece mart ayı, ihracat tarihindeki en yüksek ihracat gerçekleşti-
rilen ay oldu. ABD'ye yapılan ihracatta demir çelik sektörüyle ilgili iki firma-
ya anti-damping uygulanması ve çelik üretimine ilave gümrük vergisi geti-
rilmesiyle düşüş izlendi. Yılın ilk üç ayında ise ihracat 2017'nin aynı döne-
mine kıyasla %10,4 yükselerek 40,7 milyar dolara çıktı. Son 12 aylık dö-
nemde, %10,5'lik artışla 159,9 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve bankaların katılımı ile küçük 
ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) kullandırılan düşük faizli "nefes kredisi" 
hacminin geçen yıla gore %50 artışla 7,5 milyar lira olması hedefleniyor. 
Geçen yıl TOBB öncülüğünde başlayan kredide 5 milyar liralık hacim yaka-
lanmıştı. Başbakan Binali Yıldırım Cumartesi günü İzmir'de düzenlenen 
sözkonusu kredi ile ilgili toplantıda bu yıl kredi hacminin 7,5 milyar lira 
olduğunu ve 6 ay geri ödemesiz bir dönem bulunacağını söyledi. Toplantı-
da verilen bilgilere göre geçen yıl aylık %0,83 faizle sunulan, bu yıl ise aylık 
%0.99 faiz/kâr payı ve 12 ay vade imkânı ile 2-3 ay içerisinde yaklaşık 

Piyasa Özeti 30-Mar Günlük (%) Aylık (%)

BİST-100 114,930 0.07 -3.4

BİST-30 140,129 0.05 -4.4

Dolar/TL (TCMB Alış) 3.9489 -0.67 4.4

Euro/TL (TCMB Alış) 4.8673 -1.50 4.3

Euro/Dolar 1.2314 -0.65 0.9

Dolar/JPY 106.33 0.62 -0.3

En son Önceki

Gösterge tahvil (13 Kasım 2019) 14.07 14.24

Eurobond (5 Mar 2038) 107.78 107.81

Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1,328.67 1,324.00

Ham petrol ($/varil, BRENT) 69.71 69.35
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TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)

30 Ekim 2019 5.375 101.38 4.457

22 Nisan 2020 5.125 99.71 5.274

18 Mayıs 2021 4.875 98.28 5.478

2-Nis Markit, Türkiye PMI, Mar 
 
3-Nis TÜİK, enflasyon, Mar 

 Şeker Fabrikaları özelleştirme ihalesi 
 Avusturalya MB topl. 
 Putin’in Türkiye ziyareti 
 Akkuyu temel atma töreni 

 
4-Nis Erdoğan, Putin, Ruhani zirve toplantısı, İstanbul 
 İtfa: 863mn TL, (684mn TL piyasaya) 
 TCMB, reel efektif döviz kuru, Mar 
 Euro B., enflasyon, Mar 

 Euro B., işsizlik, Şub 
 ABD, ADP istihdam, Mar 
 
5-Nis TCDD, YHT seti alım ihalesi 

 Dinar 2 HES özelleştirme ihalesi son teklif 

Mart 

sonu

Aylık 

Değişim

YBB 

Değişim

BIST 100 114,930 -3.4% -0.3%

Tahvil (2y) 14.03 1.00 0.63

AOFM 12.75 0.0 0.0

Dolar 3.9489 3.9% 4.7%

Euro 4.8673 4.8% 7.8%

Sepet 4.4081 4.4% 6.4%
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50,000 KOBİ'nin kullanması beklenen krediye Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım aracılık 
edecek.  

Hazine Nisan-Mayıs-Haziran dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı. Nisanda 4 milyar lira, mayısta 4 milyar lira, haziranda 14,2 
milyar lira ile gelecek üç aylık dönemde toplam 22 milyar liralık iç borç servisi gerçekleştirecek. Bu itfalara karşılık nisanda 4,2 mil-
yar lira, mayısta 4,3 milyar lira olmak üzere toplam 15,1 milyar liralık borçlan-
ma hedeflediğini açıkladı. Buna göre gelecek üç ayda toplam borç çevirme ora-
nının %110 olması bekleniyor. Hazine nisanda 2, mayısta 2, haziranda 7 olmak 
üzere gelecek üç ayda 11 ihraç gerçekleştirecek. 

İstanbul'da perakende fiyatlar Mart ayında bir önceki aya göre %1,29 artar-
ken, giyim harcamaları %3,85, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları %3,32, 
gıda harcamaları %1,75 artış gösterdi. Toptan fiyatlar ise Mart'ta bir önceki aya 
göre %0,41 arttı. Perakende fiyatlar Mart'ta bir önceki yılın aynı ayına göre %
9,66, toptan fiyatlar ise %9,99 arttı. Salı günü açıklanacak Mart ayı enflasyon 
verisinde piyasa beklentisi aylık bazda %1,0’e işaret ediyor. TSKB olarak bizim 
tahminimiz ise %0,82 ile beklentinin altında. 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek KOBİ’lerin ticari alacaklarını tahsil ede-
meme riskini karşı korunabilmesini sağlayan alacak sigortası uygulamalarının yaygınlaşması için devlet destekli bir model üzerinde 
çalıştıklarını açıkladı. Alacak yönteminde yaşanan problemlerin şirketlerin likiditesini ve kârlılığını olumsuz etkilediğini hatırlatan 
Şimşek, böylece KOBİ’lerin ölçülebilir riskler alarak pazarlarını genişletebileceklerini belirtti.  

TÜİK verilerine göre şubat ayında ihracat 2017 yılının aynı ayına 
göre %9  artarak 13,2 milyar dolar, ithalat ise %20 artarak 18,9 
milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı geçen yılın aynı 
ayına göre %54 artışla 5.8 milyar dolara yükseldi. İhracat tarafında 
tekstil, demir çelik, elektrikli makine ve otomotiv sektörlerindeki 
yüksek artışlar, ithalat tarafında güçlü sanayi üretiminin neden 
olduğu hammadde malları ithalatındaki artış ve Kasım 2017'den 
beri aylık bazda devam eden yüksek altın ithalatı etkili oldu. Yılın 
ilk iki aylık döneminde ise ihracattaki %9.8, ithalattaki %28.8 artışla, dış ticaret 
açığında %83.7 gibi çok yüksek bir artış oldu ve açık 14.8 milyar dolara yükseldi. 
Şubat ayı rakamları dış ticaret açığında yüksek altın ithalatının etkili olmaya 
devam ettiğini, fakat yüksek büyümenin getirdiği ithalata dayalı üretimin de dış 
ticaret açığındaki yükseltici etkisinin belirginleşmeye başladığını gösterdi. 

Hazine verilerine göre 2017 sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam dış borç stoku 
453 milyar dolar seviyesinde olup, bir yılda 45 milyar dolar artış gösterdi. Dış 
borçların GSYH’ya oranı 2016 sonundaki %47,3 seviyesinden %53,2’ye yükseldi.  

Anadolu Efes (AEFES) – Şirketin Rusya’daki operasyonları ile Belçikalı AB InBev’in Rusya ve Ukrayna’daki operasyonlarının birleştiril-
mesi süreci tamamlandı. Anadolu Efes ve AB InBev'in her biri, bağlı ortaklıkları olan Efes Breweries International N.V. ve Western 
European Holding B.V. üzerinden yeni kurulan AB InBev Efes şirketinde %50 oranında paya sahip olacaklar. AB Inbev Efes, Anadolu 
Efes'in finansal sonuçlarına tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilecek.  

Akfen Yenilenebilir Enerji Çanakkale ve Denizli’de toplamda 4 adet rüzgar santralı kuracak. 1,6 milyar liraya mal olacak 4 projedeki 
79,5 metre yüksekliğindeki 81 rüzgâr türbini Siemens Gamesa tarafından sağlanacak. Şirket, 2020 yılına kadar 4 milyar TL yatırımla 
1000 MW’lık ‘temiz kurulu güce’ ulaşmayı hedefliyor.  

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Ziraat Katılım Bankası'nın yurtdışında 500 milyon dolara kadar kira sertifikasıyla borçlanmasına izin 
verdi. 

TAV Havalimanları (TAVHL) - Cumhuriyet gazetesi internet sitesinde yayınlanan habere göre; TAV Havalimanları Holding İcra 
Kurulu Başkanı Sani Şener, Antalya Havalimanı'nda IC Grup'un sahibi olduğu %50 oranında hissenin 360 milyon Avro'ya satın alındı-
ğını, şirketin bunun için 300 milyon Avro tutarında yurtdışından kredi alacağını belirtti. Şener, anlaşmanın Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi ve Rekabet Kurumu'nun tarafından Nisan ayının ilk haftasında onaylanmasının mümkün olduğunu ifade etti. 

Demir çelik sektörü—ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi koyma kararının ardından Çin’in ABD’den ithal ettiği 
3 milyar dolar tutarındaki 128 ürüne %15 ila 25 oranında uygulanacak vergilerin bugünden itibaren uygulamaya gireceği belirtildi.  

Savunma sanayi—Türkiye'nin, savunma sanayisindeki yerli üretimin geliştirilmesi yönündeki yaklaşımına bağlı olarak 1,4 milyar 
liralık yatırımın çeşitli teşvik mekanizmalarıyla desteklenmesi bekleniyor. Söz konusu yatırımlardan bir bölümü yeni üretim hatları 
kurulması, makine ve teçhizat ilavesini içerirken, bir bölümü de tümüyle yeni yatırımı kapsıyor. 

Dış Ticaret (mn $)

Şubat 2 aylık Şubat 2 aylık Şubat 2 aylık

İhracat 12,090 23,339 13,176 25,621 9.0% 9.8%

İthalat 15,826 31,418 18,936 40,459 19.7% 28.8%

Dış Ticaret Açığı -3,736 -8,079 -5,760 -14,838 54.2% 83.7%

Karşılama oranı %76.4 %74.3 %69.6 %63.3

Kaynak : TÜİK

Değişim2017 2018
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BİST Endeksler 30-Mar Günlük (%) Aylık (%) YBB* (%) Son bir yıl (%)

BİST-100 114,930 0.07 -3.4 -0.35 28.73

BİST-100 (sent) 2.89 0.07 -8.1 -4.49 17.91

BİST Mal i 133,807 0.18 -5.4 -1.80 14.91

BİST Sınai 132,278 0.17 -1.1 2.21 37.82

BİST Hizmetler 84,826 -0.24 -1.9 1.99 48.03

*Yılbaşından Beri

BİST -100 Özet 30-Mar 29-Mar

İşlem Hacmi (mn TL) 4,498.5 6,199.7

Piyasa Değeri (mlyr $) 181.7 181.7

Halka açık (mlyr $) 63.4 63.4

En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)

Galatasaray Sportif 2.39 10.1

Türk Hava Yolları 19.41 4.5

Şişe Cam 5.17 4.0

Kardemir (D) 3.98 3.9

Pegasus 35.78 3.7

En çok düşenler Kapanış Değişim (%)

Tümosan Motor ve Traktör 8.30 -5.7

Çelebi 34.50 -3.6

Doğan Holding 1.33 -2.9

Sasa Polyester 15.10 -2.2

Banvit 16.19 -1.9

En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)

Türk Hava Yolları 19.41 1,192.3

Garanti Bankası 10.90 441.5

Tüpraş 109.90 433.8

Sasa Polyester 15.10 277.9

Turkcell 15.06 233.3
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Kaynak : Matriks

Yabancı Takası (%)
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2018 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.  

 


