
Yerel seçim sonrası dolar/TL geniş bantta dalgalı bir seyir izlerken, piyasa-

larda yerel seçimlerin siyasete etkisi, önümüzdeki hafta açıklanması bekle-

nen reform gündemi, Türkiye ABD ilişkileri yakından takip ediliyor. Beklen-

tiyle uyumlu gelen enflasyon verisi fiyatlamalarda anlamlı bir etki yaratmadı. 

Dolar/TL 5,66 seviyesinde. Türkiye 5 yıllık CDS ise iki gün aranın ardından tek-

rar 400 baz puanın altına geriledi. Swap piyasası sakin. Bugün veri akışı de-

vam ediyor ancak piyasa etkisi yaratma ihtimali zayıf: Ticaret Bakanı Ruhsar 

Pekcan, Mart ayı ihracat rakamlarını açıklayacak, TCMB’den reel efektif döviz 

kuru gelecek. 

Mart ayında manşet enflasyon, beklentimizle uyumlu şekilde, aylık bazda  

%1,03 olarak açıklandı. Böylece yıllık enflasyon sınırlı bir artış kaydederek  

%19,71'e yükseldi. Buna karşılık, ‘E’ ve ‘F’ tanımlılar hariç olmak üzere tüm 

çekirdek TÜFE göstergeleri yıllık bazda geriledi. Temel mal grubunda fiyatlar 

yıllık bazda düşmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki katılık dikkat 

çekti. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise Mart ayında bir önceki aya göre %1,58, 

bir önceki yılın aynı ayına göre %29,64 yükseldi. Enerji maliyetlerinde %3’ü 

aşan sert yükseliş gözlenirken imalat maliyetlerinde %1,6 ile son altı ayın en 

yüksek aylık artışı kaydedildi. Yıl sonu tahminimizi %15,9 seviyesinde tutuyo-

ruz. Nisan dönemde eksik talep koşulları manşet enflasyonu dizginlerken, 

maliyetler tarafında ise enerji dahil tüm ana gruplarında baskının devam ede-

ceği beklentisi ile tahminimiz üzerindeki riskleri dengeli görmekteyiz. Yılın 

ikinci yarısında ise vergi indirimlerinin kalkması enflasyonun yükselmesine 

neden olabilir. Enflasyonda henüz anlamlı bir gerileme kaydedilmemiş olması 

ve mevcut kur oynaklığından hareketle Nisan ayı toplantısında TCMB'den bir 

faiz indirimi beklemiyoruz. Enflasyonda hızlı düşüş için Eylül ayını beklemeye 

devam ediyoruz. 

İngiliz Parlamentosu Çarşamba akşamı sadece bir oy farkla anlaşmasız 

Brexit’in önünü kapatan tasarıyı onayladı. 312’ye karşı 313 oyla kabul edilen 

tasarı ile Başbakan Theresa May’in partisindeki sert Brexit yanlılarına karşı eli 

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 

8-Nis TB, Dış ticaret beklenti anketi, 2Ç19 
 ABD, Fabrika siparişleri, Şubat 
10-Nis TÜİK, Dış ticaret endeksleri, Şubat 
 Avrupa Merkez Bankası faiz kararı 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.32            6.624%

22 Nisan 2020 5.125% 98.16            6.970%

18 Mayıs 2021 4.875% 95.50            7.198%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 94,441             0.97% -8.71% 3.47%

BİST-30 117,885          1.04% -8.85% 3.10%

XUSIN 114,300          0.52% -7.23% 8.99%

XBANK 124,268          1.36% -9.33% 5.55%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.6221 0.32% 4.08% 6.32%

Euro/TL 6.3213 0.64% 3.15% 4.44%

Sepet Kur* 5.9719 0.65% 3.45% 5.35%

Euro/Dolar 1.1234 0.29% -0.92% -2.05%

Dolar/JPY 111.47 0.14% -0.52% 1.74%

DXY 97.0910 -0.03% 0.23% 0.92%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1289.66 -0.24% 0.26% 0.54%

Reuters/Jefferies CRB* 194.32 0.26% 3.30% 10.73%

Brent (Dolar/varil) 69.31 -0.04% 4.49% 27.47%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.68 0.00% -0.03% -8.95%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 21.07% 21.00%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.43% 17.40%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.39% 7.65%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.52% 2.47%
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kuvvetlendi. Anlaşmasız Brexit’in parlamento nezdinde masadan kalkmasıyla sert Brexit yanlıları May’in planını onaylama ya da Brexit tarihini 

erteleme seçenekleriyle karşı karşıya kaldı. Asya borsaları sekiz ayın zirvesine yakın seyrederken yatırımcılar ABD-Çin ticaret müzakerelerinin 

son durumuna ilişkin gelişmeleri takip ediyorlar. İki ülkenin uzlaşıya giderek yaklaştığının sinyalini veren açıklamalar riskli varlıklara olan iştahı 

artırırken güvenli liman varlıklarda satış baskısı yarattı. 

Akbank daha önce karar aldığı yurt içinde 20 milyar TL'ye kadar farklı vadelerde borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu, Ban-

kacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Borsa İstanbul'a başvurdu. 

Brisa (BRISA) – 2019 yılına ilişkin beklentilerini açıkladı. Şirket bu yıl %15-%20 aralığında ciro ve FAVÖK artışı gerçekleştirmeyi bekliyor. Adet 

bazında lastik ihracatının da %15-%20 aralığında artması bekleniyor. Toplam yatırım harcamalarının 40-45 milyon dolar olması öngörülüyor. 

Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan, tohumculuk, fidan ve süs bitkileri sektörlerinde geçen yıl 240,9 milyon dolarlık ithalata 

karşın, 260,6 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirterek, "3 sektörün toplam ihracatı ilk defa geçen yıl ithalatı geçti. Bu durum, sektörleri-

miz için bir dönüm noktası" dedi. Süs bitkilerinin en çok belediyeler tarafından satın alındığını ifade eden Akcan, dövizdeki artıştan dolayı 

geçen yıl yerli ürünlere talebin arttığını söyledi. Akcan, tohumculukta geçen yıl 152 milyon dolarlık ithalat yapılırken, 136 milyon dolarlık ihra-

cat gerçekleştirildiğini bildirdi. Devletin fidan sektörüne sağladığı teşvik ve desteklerle son 3 yılda ciddi bir ivme yakalandığına işaret eden Ak-

can, "Bu ivme sayesinde Özbekistan, Azerbaycan ve Türkmenistan başta olmak üzere birçok ülkeye toplamda 37,4 milyon dolarlık meyve fida-

nı satıldı. Bunun karşılığında sadece 1 milyon dolarlık ithalat yaptık." diye konuştu. Akcan, süs bitkilerinde ise geçen yıl 60,9 milyon dolarlık 

ithalat, 71,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.  

Demir cevheri ve kömür taşımacılığında kullanılan capesize gemi piyasası, son 10 yılın en düşük seviyesinde. Ocak’ta 2200 puan olan nav-

lun piyasası, 190 puana kadar geriledi. Düşüşün ana nedenleri ise Çin’in cevher alımını azaltması ve Brezilya merkezli metal ve madencilik devi 

Vale'nin yaşadığı baraj faciası olarak gösteriliyor. Çin’deki cevher alımlarındaki düşüşün nedeninin demir çelik üretimindeki %40’lara varan 

azalma olduğuna dikkat çeken Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Levent Karaçelik, 2019 son çeyrekte capesize piyasasının biraz 

daha düzeleceğinin ve günlük 'time charter'larının 8 bin ila 10 bin dolar seviyelerine çıkacağının tahmin edildiğini ifade etti. Karaçelik, capesize 

gemileri bekleyen en büyük tehlikenin cevher üretiminde geleneksel Brezilya, Güney Afrika, Hindistan ve Avustralya dışında çok daha fazla 

alternatif cevher yatağının ortaya çıkmasıyla birçok ülkenin cevher ihracatçısı haline gelmesi olduğunu belirtti.  

Microsoft ve BMW, bulut tabanlı ve açık kaynak kodlu bir internet üretim platformu oluşturmak için ortak girişim başlattıklarını açıkladılar. 

Birkaç gün önce de Volkswagen, kendi üretim sistem ve süreçlerini daha verimli kılmak amacıyla, 122 adet fabrikasını bulut platformuna taşı-

maya karar vermiş ve bu konuda Amazon ile işbirliği yapacaklarını açıklamıştı. 

Mutfak eşyası sektöründe İngiltere'de Türkiye’nin en büyük rakibi Çin. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) 

Başkanı Burak Önder, Ticaret Bakanlığı desteğiyle yaptıkları Ur-Ge faaliyeti sayesinde 60’a yakın İngiliz firma ile temasa geçtiklerini ve Türki-

ye’yi daha iyi bir şekilde anlattıklarını belirterek, "İngiltere’de ihtiyacımız olan şey kendimizi ifade etmek. Birçok ürünü Çin'den çok daha uygu-

na verebiliyoruz. Şu anda en büyük rakibimiz Çin." ifadelerini kullandı. Burak Önder, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı desteğiyle 21 

Türk firmasının İngiltere deki 60 firmanın satın almacıları ve yöneticileri ile bir araya geldiğini bildirdi. 

Doğu Karadeniz bölgesi yılın ilk üç ayında 350,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.  Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Ku-

rulu Başkanı Saffet Kalyoncu’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre,  söz konusu dönemde gerçekleştirilen ihracatın 218 milyon 163 bin 422 doları 

fındık ve mamülleri, 42 milyon 168 bin 39 doları madencilik ürünleri, 39 milyon 674 bin 313 doları da yaş sebze ve meyveden oluştu. Emtia 
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fiyatlarında görülen artışın, bölgede yapılan madencilik ürünlerinin ihracatının artmasına neden olduğuna işaret eden Kalyoncu, Rusya piyasa-

sında yaşanan sorunların devam etmesi, hava şartlarına bağlı ürün rekoltelerindeki düşüşler nedeniyle yaş meyve ve sebze ihracatında ise dü-

şüş meydana geldiğini vurguladı.  

Suudi Arabistan’ın en büyük petrol sahası olan Ghawar’da petrol üretimi azaldı. Aramco’nun açıkladığı rapora göre Ghawar sahasından gün-

de 5 milyon varil yerine en fazla 3,8 milyon varil petrol pompalayabiliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) 2017 yılında Ghawar sahasının 

günlük petrol üretimini 5,8 milyon varil olarak listelemişti. Dünya petrol fiyatlarına etkisi olabileceği düşünülen bu açıklamanın verilerine göre 

Suudi Arabistan günde en fazla 12 milyon varil petrol üretme kapasitesine sahip. 

Almanya Türkiye ile yenilenebilir enerji alanında yakın iş birliği yapmak istiyor. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Oliver 

Wittke, bir grup Türk gazeteciye yaptığı açıklamada, Türkiye ile yenilenebilir enerji alanında işbirliği yapmak istediklerini belirtirken Türk-

Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluşunun 25. yıl dönümü kapsamında Türkiye'ye yatırımın kârlı olduğuna ilişkin tanıtım yapılabileceğini 

bildirdi. Wittke ayrıca, Türkiye'de demir yollarının modernleştirilmesi projesinde Alman şirketleriyle bir sonuca varılması durumunda, bu ko-

nunun da masaya geleceğini, mevcut limitin bir üst sınır olarak görülmemesi gerektiğini kaydetti. 
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TSKB 

Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 

arastirma@tskb.com.tr 

MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34 

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. 


