
 Piyasalarda FED ve güçlü bilanço coşkusu devam ediyor. FED’in yarattığı pozi-

tif etki zayıflarken piyasalarda ABD-Çin ticaret ilişkilerine yönelik iyimserlik 

satın alınıyor. FED yetkililerinden dün gelen açıklamalarda Amerikan Merkez 

Bankası'nın yeni "bekle ve gör" yaklaşımının para politikası için şu an için uy-

gun olduğunu ancak ekonomi iyi gittiği takdirde merkez bankasının faiz oran-

larını biraz daha yükseltmesi gerekeceği ifade edildi. Alphabet Inc (Google, 

YouTube), Wall Street'in dördüncü çeyrekte 39,3 milyar dolarlık gelir (%21,5 

artış) ve 8,95 milyar dolar toplam net kâr bildirerek beklentileri aştı. Geçen 

yılın aynı döneminde şirketin bir defaya mahsus vergi yükümlülüğü nedeniyle 

3,02 milyar dolar zararı vardı. Wall Street endeksleri, ABD-Çin ilişkileri ve üç 

aylık bilanço iyimserliği ile Pazartesi gününü teknoloji/imalat sanayi hisseleri 

liderliğinde yükselişle kapattı. Çin, Tayvan, Güney Kore, Singapur ve Endonez-

ya piyasalarındaki tatil nedeniyle düşük hacim altında Asya-Pasifik borsalarını 

izleyen MSCI endeksi son dört haftanın zirvesine yakın seyir izledi. Gelişmekte 

olan ülkelerde ise Brezilya ve Hindistan merkez bankalarının faiz kararları bek-

leniyor. Son 18 ayın en düşük seviyesinde ve %4’lük hedefinin altında bulunan 

enflasyon karşısında Hindistan merkez bankası Perşembe günü mevcut sıkılaş-

ma politikasını (repo: %6,50) bir miktar gevşetebilir. Brezilya tarafında beklen-

ti ise faizlerin sabit kalması yönünde. Dolar/TL güne 5,21’in altında başlıyor. 

10 yıllık Hazine tahvilinde valörde kapanış %14,35’ten gerçekleşti. BIST-100 

günü % 0,7 düşüş ile 102.255 puandan tamamladı. İşlem hacmi 5,8 milyar TL 

oldu. Borsa tarafından açıklanan veride Ocak ayında Borsa İstanbul'da (BİST) 

yabancı yatırımcılar Pay Piyasalarında yaptıkları işlemlerde 798 milyon dolarlık 

net alım gerçekleştirdiler. Yabancı yatırımcılar Ocak 2019'da BİST'de 9,8 milyar 

dolarlık alış ve 9,0 milyar dolarlık satış işlemi gerçekleştirdiler. TCMB saat 

10.00’da Ocak ayına dair aylık fiyat gelişmeleri raporunu ve saat 14.30’da reel 

efektif kur endeksini açıklayacak. Verilerin herhangi bir piyasa etkisi yaratması 

beklenmiyor. 

 Trump yönetimi Dünya Bankası başkanlığına Hazine Bakanlığı kıdemli yetki-

lisi David Malpass'i aday göstereceğini bankanın başlıca hissedarlarına bil-

dirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın sadık bir destekçisi olan ve çok uluslu 

yapılara şüphe ile yaklaşan Malpass diğer hissedarlardan da onay alırsa geçen 

5-Şub TCMB, Aylık fiyat gelişmeleri, Ocak 
 TCMB, Reel efektif döviz kuru, Ocak 
 Euro Bölgesi, Perakende satışları, Aralık 

 ABD, ISM hizmetler sektörü endeksi, Ocak 
6-Şub Hindistan, Faiz oranı kararı 
 Brezilya, Faiz oranı kararı 
7-Şub Hazine, Nakit gerçekleşmeleri, Ocak 

 Almanya, Sanayi üretimi, Aralık 
 İngiltere, Faiz oranı kararı 
8-Şub TÜİK, Dış ticaret endeksleri, Aralık 
 Rusya, Faiz oranı kararı 
 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.32            6.328%

22 Nisan 2020 5.125% 98.92            6.055%

18 Mayıs 2021 4.875% 96.50            6.545%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 102,255          -0.66% 13.68% -11.34%

BİST-30 128,597          -0.70% 13.91% -9.51%

XUSIN 116,615          -1.06% 12.39% -9.89%

XBANK 135,823          -0.80% 15.46% -20.75%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.2151 0.15% -2.30% 37.64%

Euro/TL 5.9683 0.04% -1.56% 31.23%

Sepet Kur* 5.5917 0.07% -2.07% 34.10%

Euro/Dolar 1.1435 -0.17% 0.54% -4.68%

Dolar/JPY 109.88 0.37% 0.88% -2.48%

DXY 95.8520 -0.02% 0.19% 4.03%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1311.69 -0.47% 1.79% 0.71%

Reuters/Jefferies CRB* 187.50 0.05% 4.40% -4.75%

Brent (Dolar/varil) 62.51 0.40% 6.88% -6.15%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.66 -0.23% 0.78% -10.13%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.40% 18.34%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 14.35% 14.35%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.87% 6.93%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.72% 2.68%

Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF
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yıl gelişmekte olan ülkelere 64 milyar dolar kaynak sağlayan Dünya Bankası'nın başına geçecek. 

 Ocak ayında manşet enflasyon aylık bazda %1,1 yükseldi ve yıllık bazda artış oranı %20,4 seviyesine çıktı. Ocak enflasyonunda gıda fiyatla-

rı belirleyiciydi. Taze sebze fiyatlarında gerçekleşen sert fiyat artışları neticesinde TÜFE sepetinde aylık bazda en yüksek artış %6,4 ile gıda ve 

alkolsüz içecekler grubunda oldu. Elektrik, su ve doğalgaza indirimlerinin etkisiyle konut ana grubunda düşüş söz konusuydu. Çekirdek enflas-

yon göstergelerinde anlamlı bir gerileme kaydedildi; C endeksi yıllık bazda %17,0'ye geriledi. Hizmetlerde ise katılık devam ediyor; aylık baz-

da tüm alt hizmet gruplarında fiyat artışları gerçekleşti. TCMB yıl sonu enflasyon tahmini son enflasyon raporunda %14,8 seviyesine revize 

etmişti. Beklentimizin altında gelen TÜFE verisi sonrasında yıl sonu tahminimizi %16,8’e indiriyoruz. TCMB’nin ilk faiz indirimini Haziran ayın-

da gerçekleşeceğini düşünüyoruz. 

 Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıkladığı öncü dış ticaret verilerine göre “özel ticaret sistemine göre”, Ocak ayı ihracatı %5,9 artışla 13,2 

milyar dolar olarak gerçekleşirken “genel ticaret sistemine göre” ise Ocak ayı ihracatı %6,3 artışla 13,9 milyar dolar oldu. 2019 yılının Ocak 

ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı özel ticaret sistemine göre %57,8'den %83,9'a yükselirken 2018 yılının Ocak ayında genel ticaret sis-

temine göre %59 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019 yılının Ocak ayında %85,7 oldu. 

 Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan edinilen bilgiye göre, benzine 6 kuruş zam geldi. Ankara'da ortalama 6,10 lira-

dan satılan benzinin litre fiyatı 6,16 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,03 liradan 6,09 liraya, İzmir'de 6,08 liradan 6,14 liraya yükseldi. 

Benzinin litre fiyatında en son 29 Ocak'ta 17 kuruş indirim yapılmıştı. 

 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin seçimlerden sonra IMF'ye 

gideceği yönündeki söylentileri reddetti ve Türkiye'nin IMF ile hiçbir şekilde bir teması, ilişkisi, yeni bir sürecinin söz konusu olmadığını 

ifade etti. Kalın, güvenli bölge konusunun güvenlik ve dış politika gündeminin önemli başlıklarından birisi olmaya devam ettiğini, ABD 

Başkanı Donald Trump'ın çekilme kararından sonra Amerikan yönetiminin bu konuda bir takım planlamalar yaptığını, bu konunun takibi için 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Washington'a gideceğini kaydetti. 

 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün saat 11.45’te partisinin grup toplantısında konuşacak, ardından saat 16.45’te cumhurbaşkanlığın-

da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüşecek ve 18.45’te ortak basın toplantısı düzenleyecek. İki haftalık aranın ardından bugün 

çalışmalarına yeniden başlayacak Meclis'in öncelikli gündemini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Meclis Başkanı Binali Yıldı-

rım'ın istifasıyla boşalacak olan Meclis Başkanlığı için yapılacak seçim oluşturacak. Yıldırım'ın 18 Şubat'ta istifa etmesi durumunda TBMM 

Başkanlığı seçimi için 5 gün sürecek olan adaylık başvurusu 19-23 Şubat günleri arasında yapılacak. Anayasa ve içtüzük gereğince İkinci 5 gün 

olan 24-28 Şubat tarihleri arasında seçimler gerçekleştirilecek. Bu takvim çerçevesinde Meclis Başkanlığı seçimine ilişkin tüm turların 24 Şu-

bat'ta yapılarak Meclis Başkanı seçiminin aynı gün tamamlanması bekleniyor. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi, üçüncü oylamada 

üye sayısının yarıdan bir fazlası gerekiyor. MHP lideri Devlet Bahçeli aday çıkarmayıp AK Parti'nin gösterdiği isim kim olursa olsun ona destek 

vereceklerini açıkladı. TBMM'de ayrıca TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde 

görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile Maden Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi görüşülecek. 

CHP, HDP ve İyi Parti'nin meclis grup toplantıları düzenlenecek. 
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 IMF Küresel Konut Piyasası İzleme Raporu verilerine göre reel ko-

nut fiyatları artışı yavaşlıyor. 2018 yılının ilk çeyreğinde %2,4 sevi-

yesinde gerçekleşen yıllık reel konut fiyat artışı, en son açıklanan 

üçüncü çeyrek verisine göre %0,1’e gerilemiş durumda. Söz konusu 

veri son 6 yılın en düşük performansına işaret ediyor. Endeksin he-

saplamasına dahil edilen 63 ülkenin 21’inde reel konut fiyatlarının 

gerilediği görülüyor. Fiyatların en hızlı gerilediği ülke %15,2 ile Uk-

rayna iken, en hızlı artış %13,1 ile Hong Kong’da görülüyor. TÜİK 

verilerine göre Türkiye’de Kasım 2018 itibariyle konut fiyatlarında 

reel olarak yaşanan yıllık gerileme ise %9,2 seviyesinde.  

 Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre otomobil satışları geleneksel olarak satışların en düşük seviyede gerçekleştiği Ocak 

ayında %58,7 azalarak 10 bin 979 adete, hafif ticari araç satışları %59,9 azalarak 3 bin 394 adete indi. Otomotiv pazarı TL'deki değer kay-

bıyla birlikte yükselen fiyatlar, faizlerle birlikte artan kredi maliyetleri ve tüketici güvenindeki düşüşle birlikte geçen yıl Nisan-Ekim dönemin-

de artan hızlarda daraldı. Otomotiv pazarındaki satış hacimleri her yıl Mart ayıyla birlikte yükselmeye başlıyor. Yeni araç satışlarına getirilen 

vergi indirimleri Mart sonuna kadar devam edecek. 

 Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Gümrük İdareleri tarafından 2018 yılı Aralık ayında 11 milyar 688 milyon TL,  2019 yılı 

Ocak ayında 11 milyar 919 milyon TL vergi tahsil edildi. 2018 yılında vergi gelirleri toplamı 621 milyar 311 milyon TL oldu. Aynı dönemde 

Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler 145 milyar 598 milyon TL olup, toplam vergi gelirleri içerisindeki payı %23,43 olarak gerçekleşti. 

 Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Ocak-Kasım dönemindeki açığı, aynı dönemde 9 milyar 167 milyon TL'lik yeniden yapılandırma ve ön-

ceki aylarda yavaş seyreden devlet katkısının büyük kısmının ödenmesiyle 16 milyar 525 milyon TL oldu. SGK istatistikleri gecikmeli olarak 

yayımlanmakla birlikte, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2018 açığının 2018 GSYH tahmininin %0,42'si olarak 

gerçekleştiğini açıklamıştı. Bu da yıllık açığın 15 milyar 712 milyon TL olması anlamına geliyor. Öte yandan, SGK'nin genel sağlık sigortası kap-

samındaki sağlık giderleri ise Ocak-Kasım döneminde 83 milyar 872 milyon TL'ye ulaştı. Bir önceki yılın tamamında sağlık harcaması 77 milyar 

687 milyon TL seviyesindeydi. 

 İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 1 Şubat'ta yürürlüğe giren AB-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın Türkiye 

açısından son derece önemli olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin Japonya ile serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerinin devam etti-

ğini hatırlattı. Gümrük Birliği'nin gereği olarak AB'nin ticaret anlaşmalarına da uyum sağlamak durumunda olan Türkiye'nin, AB'nin ticaret 

müzakereleri ile eş zamanlı olarak söz konusu üçüncü ülkeler ile ticaret anlaşmaları müzakerelerini gerçekleştirmesi, ticaret imkânlarının artı-

rılması ve dış ticaret hedeflerine ulaşılması açısından önemli bir yer tutuyor. Aksi takdirde AB ile STA imzalayan ülkeler, Gümrük Birliği sebe-

biyle Türkiye pazarına ürünlerini tarifesiz satabilirken, Türkiye bu ülkelerle ayrı bir anlaşma imzalamadığı sürece o ülke pazarlarına ürünlerini 

tarifesiz bir şekilde satamıyor. Japonya örneğinde, Türkiye'nin STA müzakereleri halen devam ediyor. Güçlü otomotiv sektörü ile Japonya'dan 

gelen otomotiv ürünlerine AB pazarında 7 yıllık geçiş sonrasında sıfır vergi uygulanacak olması, Türkiye'den yapılan ithalatın azalmasına se-

bep olabilir."  

 Katar merkezli denizcilik şirketi Milaha, Avrupa'da ilk konteyner servisini başlatıyor. Karadeniz ve Akdeniz arasında direkt bir konteyner 

hattı kuracak olan şirket, Yunanistan, Türkiye, Gürcistan ve Rusya'yı birbirine bağlayacak. Black Sea Express Service (BSX) isimli servis kapsa-

mında Atina, İstanbul, Poti ve Novorossiysk limanlarına uğrak yapılacak. Milaha, bu yeni hat için 1700 TEU kapasiteli 2 gemiyi devreye soka-

cak. Gemiler ayrıca 300 adetlik soğutuculu konteyner kapasitesine sahip olacak. 
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 ASELSAN'dan 110 milyon liralık sözleşme. KAP’ta yer alan açıklamada "ASELSAN ile Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyacı kapsamında, Yenikapı-Otogar-Havalimanı-Kirazlı-Halkalı Metrosu Araçüstü Sinyalizasyon Sistemi Temin ve 

İşletmeye Alma İşi kapsamında 4 Nisan 2019 tarihinde, toplam bedeli 109 milyon 999 bin 996 lira tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz-

leşme kapsamında teslimatlar 2023 yılında tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi. 

 Ülke toplam şeker kotası 2019-2020 pazarlama yılı için 2,7 milyon ton olarak belirlendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 

Cumhurbaşkanı kararına göre, pancar şekeri A kotası 2,6 milyon ton, B kotası ise A kotası'nın %5'i nispetinde, 131 bin 625 ton olarak belirlen-

di. Karar kapsamında, nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası ise ülke toplam A kotasının %2,5'i nispetinde 67 bin 500 ton olarak tespit edildi. Karar 

ekinde, 2019-2020 pazarlama yılı pancar şekeri A ve B kotalarının fabrika ve şirketler bazında dağılımı da yer alıyor.  

 Yılda bin çiftçiyi eğiterek %12 verim artıracak. Cargill, çiftçileri sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda destekleyip verimlilik ve ka-

zançlarını artırmak amacıyla, "1000 Çiftçi 1000 Bereket" projesini başlattı. Çiftçilere finansal okuryazarlık, toprak analizleri, mühendis desteği 

verilmesi planlanırken hedefin mısırda verimi %12 artırmak olduğu belirtiliyor. 

 Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Ocak ayında son iki yılın en düşük üretimini gerçekleştirdi. OPEC, 2019 yılının ilk ayında günde 

31,02 milyon varil üretimle son iki yılın en düşük petrol üretimini gerçekleştirdi.  

 Elektrikli araçlarda Norveç, sarj istasyonlarında ise Hollanda lider ülke konumunda. LeasePlan’in yayınladığı Elektrikli Araçlara Hazırlık En-

deksi’ne göre, elektrikli araçlar devrimine en hazır ülkeler sırasıyla Norveç, Hollanda, İsveç ve Avusturya oldu. Halka açık en çok sarj istasyonu 

olan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Almanya ve Fransa oldu.  

 Doğalgaz ithalatı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre %14 azaldı. Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği’nin (GAZBİR) verilerine göre, Ka-

sım 2018’de Türkiye’nin doğalgaz ithalat miktarı geçen senenin aynı ayına göre %14 (753 milyon metreküp) azalarak 4 milyar 696 milyon m3 

oldu. 

 Çan-2 Termik Santrali 2019 yılı satış anlaşması imzalandı. KAP’a yapılan açıklamada, Çan-2 Termik Santrali’nin 2019 yılı dönemi için Elektrik 

Üretim A.Ş.’ye satacağı elektrik miktarı 1,244 teravatsaat olarak belirlendi. Anlaşma kapsamında, 2019 yılı dönemi için satışlardan sağlanacak 

gelirler toplamının 64 milyon dolar ve 70,4 milyon dolar aralığında olması bekleniyor. Söz konusu dolara endeksli teşvikli satış sözleşmesinin 

süresi 7 yıldır. 
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MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

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. 


