
2019 yerel seçimleri dün tamamlandı. Resmi açıklamaları bekliyoruz. Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da yaptığı balkon konuşmasında 

“4,5 yıl için seçim olmayacağı”na yönelik açıklamaları olumlu bulundu. Ayrıca 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın piyasa prensipleri ve reform süreci hakkında yap-

tığı açıklamalar piyasa dostuydu. TL seçim sonrası Asya seansında değer kay-

betse de ardından kayıplarını sildi. USD/TL 5,5503’te işlem görüyor. Geçen 

hafta Türkiye 10 yıllık tahvil faizi 138 baz puan yükselirken BIST-100 endeksi 

Cuma günü ralli yapsa da haftalık bazda %6 düştü. Bugün Markit/İSO PMI ve-

risi 10.00’da gelecek. İTO’nun İstanbul enflasyonunu 12.00’de açıklaması bek-

leniyor.  

Çin’de resmi imalat PMI Mart ayında bütün beklentilerin üzerinde gelerek 

50,5 ile pozitif bölgeye geçti. Geçen ay PMI 49,2 seviyesinde olan PMI’ın 

49,6’ya yükselmesi bekleniyordu. Bu yükseliş ile veri 2012’den bu yana en 

yüksek sıçramayı gösterirken; yeni siparişler ve yeni ihracat siparişleri 6 ayın 

en yüksek seviyesini gördü. İmalat dışı PMI ise 54,3’ten 54,8’e yükseldi. 

Çin’de bu sabah açıklanan (özel sektör) Caixin imalat PMI da 50,8 seviyesinde 

gerçekleşti, beklenti 50,0’ydi. Çin'de imalat PMI verilerindeki beklenmeyen 

artış yatırımcıların risk iştahını yükseltti ve doların güvenli liman yen karşısın-

da değer kazanmasını sağladı. 

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz 

rezervlerindeki düşüşün Türkiye'nin ülke kredi notu açısından olumsuz ol-

duğunu belirtti. Bugün yayımlanan ve not derecelendirme niteliği taşıma-

yan "Türkiye'de tekrar finansal dalgalanma ve TL'nin değer kaybı 31 Mart se-

çimleri sonrasında büyük ihtimalle politika belirsizliğini artıracak" başlıklı ra-

porda, ayrıca geçen hafta finans piyasalarında meydana gelen dalgalanmaya 

dikkat çekilerek para ve maliye politikasının ekonomideki daralmaya verdiği 

tepkinin yarattığı belirsizlik nedeniyle ülkeden sermaye kaçışı ihtimalinin arttı-

ğı ifade edildi.  

1-Nis Euro Bölgesi İmalat PMI, Mart 
 ABD, Perakende satışlar, Şubat 
2-Nis ABD, Dayanıklı mal siparişleri, Şubat 

3-Nis TÜİK, TÜFE, Mart 
 Euro Bölgesi, Perakende satışlar, Şubat 
4-Nis TCMB, Reel efektif döviz kuru, Mart 
 Hindistan, Faiz kararı 

5-Nis Hazine nakit gerçekleşmeleri, Mart 
 Almanya, Sanayi üretimi, Şubat 
 ABD, Tarım dışı istihdam, Mart 
 ABD, İşsizlik oranı, Mart 
 ABD, Ortalama saatlik kazançlar, Mart 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.59            6.097%

22 Nisan 2020 5.125% 97.68            7.449%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.38            7.790%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 93,784             1.81% -9.18% 2.75%

BİST-30 117,550          1.83% -9.16% 2.80%

XUSIN 112,022          0.80% -8.53% 6.82%

XBANK 127,281          4.43% -5.88% 8.11%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.5405 -0.10% 3.97% 4.78%

Euro/TL 6.2765 0.57% 2.85% 3.70%

Sepet Kur* 5.9085 -0.18% 3.80% 4.14%

Euro/Dolar 1.1216 -0.03% -1.32% -2.20%

Dolar/JPY 110.84 0.20% -0.67% 1.17%

DXY 97.2840 -0.12% 0.78% 1.03%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1291.90 0.14% -0.11% 0.71%

Reuters/Jefferies CRB* 191.08 0.24% 1.43% 8.85%

Brent (Dolar/varil) 67.58 -0.34% 3.79% 25.41%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.66 0.68% 0.95% -8.84%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 21.19% 21.21%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.92% 18.66%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.65% 7.43%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.43% 2.39%

Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF
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TÜİK verilerine göre, ihracat 2019 yılı Şubat ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %3,4 artarak 13,6 milyar dolar; ithalat %16,9 azalarak 15,7 

milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece Şubat ayında dış ticaret açığı %63,1 azalarak 2,1 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama 

oranı 2018 Şubat ayında %69,4 iken, 2019 Şubat ayında %86,4'e yükseldi. 12 ay birikimli bakıldığında ihracat 169,1 milyar dolara çıkarken it-

halat 214 milyar dolara geriledi. Hatırlatalım: 2018 yılının tamamında ithalat yıllık bazda %4,6 azalarak 223 milyar dolar seviyesinde, ihracat 

ise %7 artarak 168 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece Şubat ayında birikimli karşılama oranı %79’a yükseldi ve 2001 kriz dönemi-

ni de geçerek serinin tarihindeki en yüksek orana ulaştı. Ticaret rakamları mevsim etkilerinden arındırıldığında, Şubat ayında ihracatın, bir ön-

ceki aya kıyasla, yatay seyrettiği; ithalatın ise  dördüncü ayında da aylık bazda arttığı gözlenmektedir. Altın ve enerji hariç bakıldığında 

“çekirdek” dış ticaret dengesi son yedi aydır fazla vermektedir. Bu 7 ayın toplamında yaklaşık 11 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verildi. Böy-

lece 12 ay birikimli bakıldığında, manşette 44,8 milyar dolarlık  dış ticaret açığına karşılık “çekirdek” dış ticaret dengesi fazlaya dönmüştür. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak seçim sonrasında twitter üzerinden açıklama yaptı. Albayrak açıklamasında “Seçim geride kaldı. 

Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin oldu-

ğu 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor” ifadelerini kullandı.  

22 Mart haftası kredi faiz oranları açıklandı. İhtiyaç kredile-

rinde faiz oranı bir önceki aya göre 2,3 yüzde puan düşerek %

23,2 seviyesine geriledi. Konut kredi faizlerindeki aylık gerile-

me ise 4,3 yüzde puan seviyesinde gerçekleşti. Böylece konut 

kredi faizleri %17,2 seviyesine gerilemiş oldu. Ticari kredi faiz 

oranları ise bir önceki aya göre yatay seyrederken, bir önceki 

haftaya göre 2 yüzde puanlık artış yaşadı.  

Ziraat Bankası dolar ve euro cinsinden temin ettiği sendikas-

yon kredisinin 367 gün vadede 469,5 milyon USD ve 848,5 milyon EUR olarak yenilenmesi için 22 ülkeden 40 banka ile anlaşma imzaladı. 

Dolar ve euro olmak üzere iki dilimde sağlanacak kredinin maliyeti sırasıyla Libor+%2,50 ve Euribor+%2,40 oldu. 

Turkcell (TCELL) – Çin Kalkınma Bankası ile olan kredi anlaşması kapsamında Ekim 2026 vadeli olmak üzere 225 milyon dolar ve 35 milyon eu-

ro kredi kullanım yaptı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin ortaklaşa yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, 

yaratıcı endüstriler ve Ar-Ge başlıkları altında 50 milyon euro tutarında proje çağırısının başladığını açıkladı. Varank yaptığı açıklamada, 

2007’den bu yana yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı'nın birinci döneminde toplam büyüklüğü 520 milyon euvro olan 46 projenin 33 ilde 

hayata geçirildiğini, 2017'de yapılan çağrılarla 240 milyon euro tutarında 34 projenin çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Varank, yeni proje 

çağrısında her bir proje için, Yaratıcı Endüstriler başlığında 1 ile 5 milyon euro, Ar-Ge'de ise 2 ile 10 milyon euro olacağını, ortaklıkların öncelik 

kriterleri arasında bulunduğunu bildirdi. 

Artık tüm plastik poşetler 25 kuruştan satılacak. Türkiye genelinde 1 Ocak'ta hayata  geçirilen plastik poşet uygulaması kapsamında "asgari" 

25 kuruştan satılan  plastik poşetler, 1 Mayıs'tan itibaren boyutuna ve muhteviyatına bakılmaksızın  adet başına vergiler dahil 25 kuruştan sa-

tılacak. 
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Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), Şubat ayında küresel ham çelik üretiminin, geçen yılın aynı dönemine göre %4,1 artarak 137,3 milyon ton 

olduğunu açıkladı. Worldsteel verilerine göre, Çin'in ham çelik üretimi %9,2 artışla 71 milyon ton oldu. Aynı dönemde Japonya'nın üretimi 

%6,6 düşüşle 7,74 milyon ton, Hindistan'ın üretimi %2,3 artışla 8,74 milyon ton olarak gerçekleşti. Türkiye'nin üretimi %12,5 düşüşle 2,92 mil-

yon tonda kaldı. Yılın ilk iki ayında küresel çelik üretimi %3,8 artışla 287,6 milyon tona ulaştı.  

Savunma sanayi ihracatında %60 artış. Savunma ve havacılık sanayi, Ocak-Mart dönemi olmak üzere bu yılın ilk üç ayında geçen senenin 

aynı dönemine göre %60 artışla 600 milyon dolar ihracata ulaştı. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) Yönetim Kurulu Başkanı 

Latif Aral Aliş, “Geçen yıl bu rakama nisan ayının sonunda gelmiştik. İlk üç ay baz alınırsa ihracatını oransal olarak en çok artıran birlik olduk." 

dedi. Aliş, “Türkiye'nin 2016 yılında kg başına 1,26 dolar olan ihracatı, 2018 yılında 1,32 dolara çıkıyor. Savunma ve havacılık sanayisi ise 2016 

yılında kg başına 27,74 dolar olan ihracatını 2017 yılında 39,71 dolara, 2018 yılında ise 46,59 dolara çıkardı. Türkiye ortalamasının neredeyse 

50 katına ulaştık.” ifadelerine de yer verdi. 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), finansal okuryazarlık düzeyinin artırılması amacıyla yeni internet sitesini kullanıma açtı. TBB'den yapılan 

açıklamaya göre TBB, bankaların önem ve etkinliğinin arttığı bu dönemde, farklı meslek grupları ve bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerini 

artırmak amacıyla hazırladığı yeni internet sitesini kullanıma açtı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şubat ayı sınır giriş istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Şubat ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir 

önceki yılın aynı ayına göre %9,4 artarak 1 milyon 670 bin oldu. Gelen son veri bugüne kadar kaydedilmiş en yüksek Şubat ayı rakamına işaret 

ederken, yabancı ziyaretçi sayısında yıllık bazda artış üst üste 23’ünci aya taşınmış oldu. Türkiye’nin son 12 ayda ağırladığı yabancı ziyaretçi 

sayısı ise 39,7 milyona ulaştı. 

Çin Ankara Büyükelçisi Dıng Li, Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısının gelecek dönemde katlanarak artmasını beklediğini söyledi. Çin'de yıllık 

geliri 20 bin ABD dolarının üstündeki vatandaş sayısının 150 milyona ulaştığını, Çin'den yurt dışına seyahat eden kişi sayısının ise 150 milyon 

kişiyi aştığını söyleyen Dıng Li, bu durumda 1 milyon Çinli turist hedefinin son derece erişebilir olduğunu ifade etti. 

IFAT-Çevre Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenlenen “Türkiye’nin Atıktan Enerji Potansiyeli: Fırsatlar ve Öneriler” çalıştayı düzenlendi. 

Çalıştayda bir panelde konuşan Enerji İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) 

sonrasında biyokütleye yönelik devlet desteklerinin kaynak ve teknoloji ayrımı yapılarak verilmesi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Yetkililerinin 

verdiği bilgiye göre YEKDEM sonrası dönemde biyokütle enerjisine yönelik destekler, biyometanizasyon, landfill ve termal olarak üç grup altın-

da toplanarak belirlenmesi planlanıyor. Çalıştayda aktarılan bilgiye göre yerli girdi kullanımının arttırılması amacıyla yerli teknoloji ve yerli ak-

sam desteği, YEKDEM sonrasında da sürmesi bekleniyor. 

TSKB Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Müdürü Kadir Sancar Dünya Gazetesi’ne konuştu. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Me-

kanizması (YEKDEM) kapsamında lisanssız projelerde firmalara kredi sağladıklarını belirten TSKB Mühendislik ve Teknik Danışmanlık Müdürü 

Kadir Sancar, “Önümüzdeki dönemde lisanslı GES yatırımlarında artış bekliyoruz. Döviz kurundaki artış sonucunda belirlenen katkı paylarının 

düşük kalması ve teşvikli satış fiyatları göz önünde bulundurulduğunda, projelerin daha uygulanabilir hale geldiğini söyleyebiliriz. YEKDEM sü-

resinin 2020 yılında sona ereceği dikkate alındığında, GES yatırımlarının önümüzdeki iki yıl boyunca devam edeceğini ve geçmiş yıllardan farklı 

olarak lisanslı GES yatırımlarının artacağını öngörüyoruz” dedi. 

Dünya nüfusu ve ortalama gelirdeki artış, iklim değişikliğiyle birlikte, su talebi artıyor. Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı (BCFN) tarafından 

yayınlanan araştırmaya göre, 1,6 milyar kişinin su sıkıntısı çekiyor ve kişi başı günlük ortalama su tüketimi 2 litreye ulaştı. Araştırmaya göre, 

gün içinde tükettiğimiz gıdaların üretiminde kullanılan su miktarı da dâhil edildiğinde bu rakam 5 bin litreye ulaşıyor. Küresel nüfusun 2050 
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yılında 9 milyara ulaşacağını belirten uzmanlar, su tasarrufu etmek için acil olarak gıda sisteminde değişiklikler yapılması gerektiğini vurgulu-

yor. 

Katı yakıtlarda en fazla üretim linyit kömüründe yapıldı. TÜİK Ocak ayı katı yakıt istatistiklerine göre, Ocak ayında katı yakıtların toplam 

satılabilir üretim miktarları linyitte 5,13 milyon ton, taş kömürü kokunda 380 bin 662 ton ve taş kömüründe 100 bin 220 ton oldu. Teslimat 

miktarları ise linyitte 5,58 milyon ton, taş kömüründe 3,41 milyon ton ve taş kömürü kokunda 426 bin 597 ton olarak hesaplandı.  
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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. 


