
Yerel seçimin ardından ilk işlem gününde geniş bantta dalgalı bir seyir izle-

yen dolar 5,7001'e kadar yükseldikten sonra 5,5199'a kadar geriledi. Dolar/

TL son olarak küresel piyasalardaki olumlu havanın yanı sıra, lokal döviz satış-

larının da etkisiyle Cuma günkü kapanış seviyesi olan 5,55’in altında seyretti. 

Kur sabah saatlerinde 5,57 seviyesinde işlem görüyor.  

Asya borsaları, Çin ve ABD imalat sektöründe büyümeye işaret ederek yatı-

rımcı güvenini artıran verilerin etkisiyle dünkü kazanımlarını artırırken, kü-

resel ekonomide yavaşlama endişeleriyle 15 ayın dip seviyesine inen güven-

li liman ABD Hazine tahvillerinin getirisi de yükselişe geçti. Japonya dışında-

ki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün %1'den fazla prim yaptık-

tan sonra bugün de %0,2 yükselerek yedi aydan uzun sürenin zirvesine çıktı. 

Japonya'nın Nikkei endeksi %0,3 yükselerek kazanımlarını üçüncü güne taşıdı. 

ABD imalat sektöründe (ISM) Mart ayında ve inşaat harcamalarında ise Şubat 

ayında iyileşmeye işaret eden veriler, perakende satışlardaki beklenmedik 

düşüşe rağmen yatırımcıların risk iştahını artırdı. ABD'deki veriler önceki gün 

açıklanan Çin imalat sektörünün dört ay daraldıktan sonra tekrar büyümeye 

geçtiğini gösteren veriyi izledi. 

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Mart ayında 47,2 değerini 

alarak son sekiz ayın en yüksek seviyesini gördü ancak endeksin 50 değeri-

nin altındaki seviyesi imalat sanayinde daralmanın 12. ayında da devam 

ettiğini gösteriyor. PMI, 2019'un ilk çeyreğinde ortalamada 45,9 değeri ile 

2018 yılı son çeyreğine kıyasla bir miktar yükselmiş durumda. Benzer şekilde 

reel kesim güven endeksi ekonomik aktivitede son iki aydır devam eden to-

parlanmaya işaret ederken kredi artış hızının da yükselmeye başlaması  talep 

koşullarında görülen iyileşmeye  ışık tutuyor. Üretim alt endeksi Temmuz' 

2018’den bu yana en yüksek değeri aldı. Üretime paralel olarak istihdamdaki 

yavaşlama sürdü, ancak Mart'ta son sekiz ayın en düşük hızında gerçekleşti. 

Girdi stokları Mart'ta art arda on üçüncü ay azaldı ancak bu gerileme Temmuz 

2018’den beri gözlenen en düşük hızda gerçekleşti. Yeni siparişler alt endeksi-
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.58            6.117%

22 Nisan 2020 5.125% 98.01            7.114%

18 Mayıs 2021 4.875% 95.25            7.325%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 94,101             0.34% -9.69% 3.10%

BİST-30 117,486          -0.05% -10.01% 2.75%

XUSIN 113,912          1.69% -7.68% 8.62%

XBANK 125,277          -1.57% -9.61% 6.40%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.4853 -1.00% 3.11% 3.74%

Euro/TL 6.1625 -1.82% 2.72% 1.82%

Sepet Kur* 5.8370 -1.45% 2.99% 2.63%

Euro/Dolar 1.1212 -0.04% -1.38% -2.24%

Dolar/JPY 111.34 0.45% -0.95% 1.62%

DXY 97.2320 0.13% 0.57% 1.24%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1287.42 -0.35% 0.08% 0.37%

Reuters/Jefferies CRB* 191.54 0.95% 2.60% 9.89%

Brent (Dolar/varil) 69.01 0.10% 4.89% 27.10%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.71 -0.48% -1.49% -8.33%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 21.08% 21.19%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.49% 17.92%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.47% 7.65%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.47% 2.41%
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nin beş ay sonra gerilemiş olması ise olumsuz. Öte yandan, yeni ihracat siparişleri alt endeksi geçen ay 50,3'e yükselerek büyümeye işaret 

ettikten sonra, Mart'ta daralma alanına girdi. Euro Bölgesi başta olmak üzere global imalat PMI verilerindeki zayıflık bu alt endeksi olumsuz 

etkilemekte. PMI verileri Türkiye ekonomisinde yaşanan dengelenmenin  devam ettiğini, öte yandan eksik talep koşullarına karşılık maliyet 

yönlü baskının enflasyonist etki yarattığını göstermektedir. 

Yöresel ürünlere market raflarında zorunluluk getirilmesine yönelik çalışmada sona gelindi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaklaşık 28 bin 

esnafla yüz yüze görüşürken, yöresel ürüne raf kotasında paydaşların da görüşleri alındı. Sektör temsilcileri yöresel üründe mevcut uygulama-

da %1 olan kotanın en fazla birkaç puan artırılabileceğini söylüyor. 

MARKA'dan bölgesel kalkınmaya 20 milyon liralık destek. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan Doğu Marmara Kalkın-

ma Ajansı (MARKA), 3 başlık altında hazırlanan programla bölgenin kalkınmasına yönelik projelere kaynak sağlamayı amaçlıyor. Ajans, bu yıl 

üretim altyapılarının geliştirilmesine yönelik 8 milyon lira, imalat sanayisinde mesleki eğitimin geliştirilmesi ve bölgenin turizm potansiyelinin 

değerlendirilmesine yönelik altışar milyon lira olmak üzere, Mali Destek Programı'na toplam 20 milyon lira civarı bütçe ayırdı. 

Ham petrol ithalatı Ocak ayında arttı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun "2019 Ocak Ayı Petrol Piyasası Raporu"na göre, Türkiye’nin 

ham petrol ithalatı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %48,14 artarak 2,19 milyon ton olarak gerçekleşti. Aynı dönemde motorin türleri 

ithalatı ise, geçen yılın aynı dönemine göre %13,75 azaldı ve 695 bin ton oldu. Ocak ayında en çok petrol ithal edilen ülkeler 726,12 bin ton ile 

Irak ve 381,21 bin ton ile İran olurken en çok motorin Hindistan’dan ithal edildi.  

Doğal gaz ithalatında sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) payı %40,3’e yükseldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun "2019 Ocak Ayı Doğal 

Gaz Sektör Raporu"na göre, Ocak 2019’da Türkiye’nin doğal gaz ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre %6,54 gerilemesine rağmen 2,34 mil-

yar metreküp (bcm) seviyesine yükseldi. Aynı dönemde, LNG ithalatı ise %19,41 arttı. 

Denizli’de yedi tekstil üreticisi firma başlattığı temiz üretim hareketiyle 6,5 milyon euro yatırım yaparak 1,5 milyon m³ su tasarrufu sağladı. 

Tekstil markalarının, kamu yönetiminin, yerel paydaşların ve üreticilerin işbirliği ile 2 yıl önce başlatılan “Büyük Menderes Temiz Üretim Hare-

keti” kapsamında, değişim yapacak şirket sayısının 19 olmasının beklendiğini ifade eden Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı-

sı Selim Kasapoğlu 3 milyon Euro ek yatırımın plana alındığını belirtti.  

Irak’ın elektrik altyapısı için yatırım yapılması gerekiyor. Milliyet Gazetesi’nin haberine göre Irak Elektrik Bakanı Luey el-Hatib, Irak’ın elekt-

rik altyapısı için 20 milyar dolara ihtiyaç olduğunu bildirdi. Irak'taki elektrik sıkıntısına ilişkin çıkan resmi rapora göre elektrik enerjisi alanında 

12 yıl içinde yaklaşık 40 milyar dolar harcama yapıldı. Yapılan harcamalara rağmen henüz vilayetlerin bir kısmında günlük 12 saatten fazla 

elektrik kesintisi yaşanıyor. 

Ecoplas ve Eatron, hibrit ve elektrikli araçlara batarya teknolojileri üretmek için işbirliği yapmayı planlıyor. İşbirliği kapsamında açıklama-

larda bulunan Ecoplas Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, “2030 yılında pazarın %60’a yakınının elektrik ve hibrit araçlardan oluşması bek-

leniyor. Biz de bu bilinçle, sadece geleneksel araçlar için görsel parçalar değil artık elektrikli araçların akıllı elektronik komponentlerini de yap-

mak istiyoruz. Türkiye’de üretim yapan, elektrikli veya hibrit araç üreten, tüm araç üreticileri ile çalışmak istiyoruz. Tabi ki, “Türkiye’nin Oto-

mobili” projesi için de ürün geliştirmek istiyoruz. Tüm bunlarla beraber ihracat için de gerekli çalışmaları başlatacağız” diye konuştu. 
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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. 


