
Dün öğleden sonra jeopolitik gelişmeler ve küresel dolar kuvveti ile dolar/

TL‘de sert bir hareket gerçekleşti. Kur seviyesi 5,68’e kadar yükseldi. Bugün 

dolar/TL 5,60 seviyesinde işlem görüyor. 

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 

hava savunma sistemi alımına ilişkin anlaşmazlığın çözülmesini beklediğini 

belirtti. Shanahan, Pentagon'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sorunu 

çözeceğimizi ve böylece Patriot ve F-35'ler açısından doğru savunma ekipma-

nına sahip olacaklarını umuyorum" dedi. Washington, Türkiye'yi S-400 yerine 

Patriot savunma sistemini satın almaya ikna etmeye çalışıyor. Shanahan ayrı-

ca mevcut durumda Luke hava üssünde bulunan F-35'lerin Türkiye'ye teslim 

edilmesini beklediğini söyledi. ABD, F-35 savaş uçağında kullanılan ekipman-

ların Türkiye'ye tedariğini durdurarak, uçağın Türkiye'ye teslimatını durdura-

cağına yönelik şu ana kadarki ilk somut adımını atmıştı.  

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Mart ayında aylık %0,92 artış göster-

mesi, yıllık enflasyonun ise %19,57'de neredeyse yatay kalması bekleniyor. 

Bizim beklentimiz ise %1’lik bir artış yönünde. Yıllık enflasyon son 15 yılın re-

kor seviyesini Ekim'de %25,24 ile görmüş daha sonra yönünü aşağı çevirerek 

Ocak ayında %20,35'e, Şubat'ta %19,67'ye gerilemişti. Mevcut kur hassasiye-

tini gözetmesi icap eden TCMB’nin, enflasyon rakamından bağımsız olarak, 

Nisan ayında beklemede kalacağını düşünüyoruz. TCMB Mart ayında faiz indi-

rimine gitmediği gibi faiz kararı metninde Nisan'da bir indirime yönelik sinyal 

de vermemişti. Ardından banka TL'de yaşanan sert değer kaybı sonrası 150 

baz puanlık "örtülü faiz artışı" da olarak anılan sıkılaştırmaya gitmişti. 

Benzinin litre fiyatına dün gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş zam 

yapıldı. AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendi-

kasından edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,78 liradan satılan benzi-

nin litre fiyatı 6,97 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,90 

liraya, İzmir'de 6,76 liradan 6,95 liraya yükselecek. 

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            6.113%

22 Nisan 2020 5.125% 97.98            7.152%

18 Mayıs 2021 4.875% 95.13            7.395%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 93,533             -0.60% -9.83% 2.48%

BİST-30 116,673          -0.69% -10.19% 2.04%

XUSIN 113,710          -0.18% -7.19% 8.43%

XBANK 122,602          -2.14% -10.87% 4.13%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.6040 2.16% 2.10% 5.98%

Euro/TL 6.2809 1.92% 1.15% 3.78%

Sepet Kur* 5.9396 1.99% 1.47% 4.67%

Euro/Dolar 1.1202 -0.09% -1.10% -2.33%

Dolar/JPY 111.31 -0.03% -0.36% 1.60%

DXY 97.3610 -0.18% 0.51% 1.06%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1292.75 0.41% 0.43% 0.78%

Reuters/Jefferies CRB* 193.36 0.50% 2.65% 10.44%

Brent (Dolar/varil) 69.37 0.48% 5.62% 28.24%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.68 0.11% 0.88% -8.61%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 21.00% 21.08%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.40% 17.49%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.50% 2.50%
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Denizbank hisselerinin Sberbank'tan Emirates NBD'ye satış işleminin, izinlerin alınmasının ardından 2. çeyrek sonunda tamamlanması bek-

leniyor. Denizbank'ın %99,85 hissesinin satın alınması için sberbank ile yapılan anlaşmada bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler çerçe-

vesinde Denizbank hisselerinin değerinin 15,48 milyar lira olmasına karar verildi.  

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) küresel ticaret için büyüme tahminini düşürdü. DTÖ, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları ve eko-

nomilerdeki yavaşlama nedeniyle bu yıl için küresel ticarette büyüme tahminini 3 yılın en düşük seviyesine indirdi. Kuruma göre küresel tica-

ret 2018 yılında görülen %3’lük büyümenin ardından 2019 yılında %2,6 oranında büyüme kaydedecek. Kurumun Eylül 2018’de 2019 yılına iliş-

kin büyüme beklentisi %3,7 seviyesinde idi.    

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken 2019 yılı ilk çeyreğine ilişkin Sicil Gazetesi’nde yer alan firma 

açılış kapanış verilerini yayınladı. Buna göre yılın ilk çeyreğinde açılan firma sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %5 azalırken, kapanan 

firma sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 azalış kaydetti.  

Kordsa (KORDS) – 2019 yılına ilişkin beklentilerini duyurdu. Şirket hem konsolide satışlarda hem de FAVÖK’te TL bazında %30-%40, dolar ba-

zında ise %10-%15 artış bekliyor. Kordsa’nın kompozit iş birimi ciro beklentisi ise 105-115 milyon dolar olarak şekillendi. 

Turkcell (TCELL) -  %41,45’ine sahip olduğu Fintur’daki paylarının tamamının Fintur’un diğer ortağı Sonera’ya satışı işlemi tamamlandı. Satış 

işleminin nihai bedeli 352,9 milyon euro oldu. Şirket, hisse devri için gerekli ön şartların Mart ayı içerisinde tamamlanmasından dolayı, işlem-

den elde edilen 772,4 milyon TL kârın 2019 yılı birinci çeyrek mali tablolarına yansıyacağını öngörüyor. 

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl Mart ayında başlayan daralma devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) 

açıkladığı verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre %35,5 düşüşle 49 bin 221'e inerken, vergi 

indirimlerine rağmen ilk çeyreği %44 daralarak kapattı. Türkiye araç pazarı kur ve faizlerdeki yükselişin ve ekonominin daralmasına paralel 

olarak tüketici güveninde kaydedilen düşüşün etkisiyle geçen yıl Mart ayından bu yana aralıksız daralma kaydediyor. Kasım ayında devreye 

giren ve pazardaki daralmanın hız kesmesini sağlayan ÖTV ve KDV indirimleri son olarak 21 Mart'ta bu yılın sonuna kadar uzatılmıştı.  

Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin (UND) hazırladığı 2019 Ocak-Şubat verilerine göre; ihracat taşımalarında ilk iki ayda %3 düşüş yaşanır-

ken, bazı önemli Avrupa ülkelerinde ise %15’lere kadar çıktı. Türkiye Cumhuriyetleri ve Rusya’ya yapılan ihracat taşımaları önemli oranda 

artarken, Ortadoğu’da ise Irak’a ve Suriye’ye taşımalar hızlandı. İthalat taşımalarında da benzer durum yaşandı. Avrupa tarafında %10 düşüş 

olurken, Bağımsız Devletler Topluluğu (BTD) ve Orta Asya ülkelerinden ithalat taşımaları %20 arttı. Yaşanan sıkıntılar nedeniyle 2018 yılında 

4,7 milyar TL'lik navlun gelir kaybı yaşadı. Konuyla ilgili açıklama yapan UND İcra Kurulu Başkanı Erman Ereke, “Türk araçlarının Avrupa’dan 

boş dönüşleri %47 artarken, BDT ve Orta Asya ülkelerinden boş dönüşler %40 azalmış durumda. BDT ve Orta Asya ülkelerinde ihracat ve itha-

lat taşımalarının daha istikrarlı görünmesini olumlu sonuçlardan biri olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu. Ereke, “Önümüzdeki dönemlerde 

Rusya ile ilişkilerin daha da iyileştirilmesi, TIR şoförlerine vize serbestleştirilmesinin uygulamaya girmesi, Çin ile imzalanan karayolu taşımacılı-

ğı anlaşmasının ve Özbekistan ile yenilenen karayolu taşımacılığı anlaşmasının TBMM’den geçmesiyle birlikte bölgenin öneminin daha fazla 

artacağını ve taşıma sayılarıyla birlikte dış ticaretimizin de hızlanacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.  

Meksikalı CEMEX ile Tekfen işbirliği kararı aldı. Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre inşaat malzemeleri üreticisi olan CEMEX’e ait CE-

MEX Ventures ile Tekfen Ventures yeni teknolojilere yatırım yapmak için çalışma yapacak. Geçtiğimiz hafta CEMEX’in İspanya’daki tesisini 

Çimsa’nın satın aldığı basına yansımıştı. CEMEX 50 binden fazla çalışanı, 18 milyar dolarlık cirosu ve 50 ülkede devam eden operasyonlarıyla 

dünyanın ikinci büyük inşaat malzemeleri üreticisi konumunda.  
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Yabancı sera yatırımcıları rotayı Şanlıurfa'ya çevirdi. GAP Seracılar Derneği Başkanı Müslüm Yanmaz, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikle-

ri'nden Karaali bölgesinde jeotermal seracılığa büyük ölçekli yatırım yapmak isteyen gruplar bulunduğunu belirterek, "Bu gruplarla görüşme 

halindeyiz. Yaklaşık 100 milyon dolarlık bir çalışma başlattık. Bu çalışmayla birlikte şimdi Jeotermal A.Ş.'yi kuruyoruz." dedi. 

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre tekstil siparişleri Uzakdoğu'dan Türkiye’ye yöneldi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı 

Hadi Karasu, "Mevcut kapasite ile Inditex, Ralph Lauren, H&M, Li Fung, Wall Mart, Primark gibi dev markaların ilave %20'lik siparişi ne yazık ki 

kapıda bekliyor. Bu durumu çözmek için acilen makine yenileme yatırımı gerekiyor" dedi. Avrupa'nın bir ara Afrika pazarını da denediğini an-

cak Türkiye ve Çin dışında hammadde ve servis ağını başarabilen başka bir ülke olmadığını vurgulayan Karasu, "Avrupalı bir marka, rafta malı 

boşaldığında 2-3 haftada Türkiye'den tedarik edeceğini biliyor" ifadelerini kullandı. Karasu, üretim hattındaki makinelerin yazılım ve donanım 

yenilemelerinin yapılarak mevcut kapasitenin %20 artırılabileceğinin altını çizdi. 

Thales 4,8 milyar euroya Gemalto'yu satın aldı. Fransa merkezli savunma ve havacılık şirketi Thales SA, 15 aylık onay sürecinin ardından 

Hollanda merkezli dijital güvenlik şirketi Gemalto satın alımının tamamlandığını duyurdu. 

İspanyol Seat, 2021 yılına kadar tamamı elektrikli ve plug-in hibrit olarak 6 yeni modeli pazara sunmayı planladığını bildirdi. Tarihinin en iyi 

finansal sonuçlarını elde ettiğini duyuran Seat, 2018'de cirosunu %4,6 artış ile 9,9 milyar euroya yükselttiğini açıkladı. Seat Başkanı Luca de 

Meo, "Seat, Volkswagen Group bünyesinde artık daha net bir role sahip ve elde edilen sonuçlar sayesinde yeni elektrikli araç platformunu hak 

etti. Önümüzdeki dönemde, dünya çapında daha fazla marka tarafından kullanılabilecek bir platform geliştireceğiz" dedi. Volkswagen ile ortak 

bir çalışmayla yeni bir araç platformu geliştirileceği ifade edilirken, bu sayede farklı markalara ait birden fazla araç üretebilecek.  

Elektrik tarife bileşenlerinde değişiklik oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerjisi toptan satış tarifesi %37 oranında arttı. Enerji Piyasaları Düzen-

leme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamada bu değişikliklerin elektrik fiyat bileşenlerini kapsadığı ve toptan satış tarifesindeki artışın 

nihai tüketiciye yansımayacağı belirtildi. 

Birleşmiş Milletler (BM) iklim değişikliği konusunda uyarıda bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güneydoğu Afrika ülkesi Mo-

zambik’i vuran İdai kasırgasının iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti ve dünya için “tehlike çanlarının” çal-

dığını söyledi. İdai kasırgasının 1 milyar dolarlık altyapı zararı oluşturduğu tahmin ediliyor. 
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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. 


