
Dolar/TL, beklentilerin altında yükselen Şubat ayı enflasyon verileri sonrası 

her iki yönlü dalgalı bir seyir izlese de günü 5,37 etrafında tamamladı. Bek-

lentilerin altındaki enflasyon verisi Çarşamba günkü faiz kararı üzerinde muh-

temelen etkili olmayacak ve faiz mevcut %24 seviyesinde korunacaktır. Ancak 

Mart enflasyonunun da beklenti altında kalması durumunda piyasa 25 Nisan 

toplantısında faiz indirimi için Merkez Bankası'nı çağıracaktır. Bugün TCMB 

sabahtan aylık enflasyon gelişmeleri raporunu, öğleden sonra ise Şubat ayı 

reel efektif döviz kuru endeksini açıklayacak. Siyaset tarafında ise Cumhur-

başkanı Tayyip Erdoğan İstanbul'da Sancaktepe, Eyüpsultan, Kasımpaşa ve 

Esenyurt'ta mitinglerde konuşacak.  

Şubat ayında manşet enflasyon, piyasa beklentilerinin altında kalarak, aylık 

bazda %0,16 yükseldi. Böylece yıllık bazda artış oranı %19,67'ye geriledi ve 

son altı ayın en düşük seviyesine indi. İç talep koşullarının zayıf seyri, gıda fi-

yatlarındaki yüksek baz ve devam eden mevsimsel etkiler yıllık enflasyonun 

gerilemesinde katkı verdi. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise Şubat ayında bir 

önceki aya göre %0,09, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,59 yükseldi. Yıllık 

bazda üretici fiyatları, Ağustos 2018’de TL’de yaşanan hızlı değer kaybı sonra-

sında yüksek seviyeye oturmuştu; son beş aydır kesintisiz gerilemiş oldu. 

Ticaret Bakanlığı Şubat ayı geçici dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Özel Ti-

caret Sistemi'ne (ÖTS) göre, ihracat Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre 

%3,46 artarak 13,6 milyar dolara yükselirken, ithalat %16,6 düşüşle 15,8 mil-

yar dolara geriledi. Dış ticaret hacmi bu dönemde ÖTS'ye göre %8,38 azaldı 

ve 29,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre 

ise ihracat aynı dönemde %3,71 yükselerek 14,3 milyar dolara çıkarken, itha-

lat %18,7 azalışla 16,2 milyar dolar oldu. Dış ticaret hacmi GTS'ye göre ise %

9,52 düşüşle 30,5 milyar dolar olarak belirlendi. İhracatın ithalatı karşılama 

oranı da Şubat ayında %69,4 iken, bu yılın aynı ayında ÖTS'ye göre %86,1'e 

çıktı, GTS'ye göre ise bu oran %88,6 olarak gerçekleşti.  
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.56            6.056%

22 Nisan 2020 5.125% 99.05            6.002%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.25            6.227%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 104,193          0.90% 1.90% -9.66%

BİST-30 130,561          0.89% 1.53% -8.13%

XUSIN 123,383          0.75% 5.80% -4.66%

XBANK 138,601          2.49% 2.05% -19.13%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3727 -0.01% 3.18% 41.80%

Euro/TL 6.0927 -0.29% 2.43% 33.97%

Sepet Kur* 5.7327 0.03% 2.69% 37.66%

Euro/Dolar 1.1337 -0.33% -0.70% -5.49%

Dolar/JPY 111.74 -0.14% 2.21% -0.83%

DXY 96.6820 0.05% 0.87% 5.00%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1286.42 -0.53% -1.93% -1.23%

Reuters/Jefferies CRB* 188.83 -0.20% 0.51% -4.31%

Brent (Dolar/varil) 65.67 -0.53% 5.39% -2.32%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.86 0.00% 0.08% -3.25%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.64% 18.89%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.28% 15.28%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.04% 6.96%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.72% 2.76%

Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF



Gündem | 5 Mart 2019 2 

Pekin yönetimi, Çin Ulusal Halk Kongresi'nde bu yıl için büyüme hedefini %6,5 civarından %6,0-6,5 aralığına düşürdü. Yönetim imalat sana-

yi başta olmak üzere pek çok sektörün KDV ve diğer vergi yükümlülüklerini hafifletirken (yaklaşık 300 milyar dolarlık vergi indirimi), sosyal gü-

venlik ücretlerinde indirim, altyapı yatırımlarında artış ve küçük şirketlere kredi verme konusunda teşvikler sundu. Pekin, mali harcamalarda 

%6,0'lık, gelirlerde ise %5'lik artış hedefiyle 2019 sonunda bütçe açığını milli gelirin %2,9'unda tutmak istiyor. Asya borsaları genelinde zayıf 

seyir gözlenirken, Çin'in harcama planları ana kara hisselerine destek verdi. Çin lokomotif hisseleri ilk işlemlerde yükseldikten sonra bu kaza-

nımları geri vererek %0,1 geriledi. 

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye ve Hindistan'ı, bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan 'Genelleştirilmiş Tercihler Sis-

temi' (GSP) programından çıkarmayı düşündüğünü açıkladı. ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) basın bülteninde "Türkiye artık GSP'ye katılma-

ya uygun değil, çünkü ekonomik olarak yeterince gelişti" dedi. Türkiye'nin ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerine karşı-

lık olarak ABD mallarına misilleme gümrük vergileri uygulamasının ardından USTR Ağustos ayında Türkiye'nin programdaki uygunluğunu göz-

den geçirdiğini söylemişti. USTR, Türkiye'nin programdan çıkarılmasının, Kongre'ye ve Türk hükümetine yapılan bildirimlerden sonra en az 60 

gün boyunca yürürlüğe girmeyeceğini ve Trump'ın resmi açıklamasıyla yürürlüğe gireceğini söyledi. Türkiye, en eski ve en büyük ABD ticari 

tercih programı olan GSP programına katılan 120 ülkeden biri. Bu program yaklaşık 2000 ürün üzerindeki gümrük vergilerini kaldırarak Türki-

ye'nin kalkınmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu ürünler arasında mermer, kimyasallar, değerli taşlar, motorlu taşıt ve parçaları yer alıyor. 

USTR'nin web sitesine göre, ABD 2017'de GSP programı kapsamında Türkiye'den 1,66 milyar dolar ithalat yaptı (Türkiye'den ABD'ye yapılan 

toplam ithalatın yaklaşık %18'i). 

Moody’s Türkiye için kredi notu eylemi içermeyen gözden geçirme değerlendirmesi yayımladı. 4 Mart tarihli notta Türkiye kredi profilinin 

ülkenin "yüksek" ekonomik gücü ile desteklendiği bildirildi. Moody’s Türkiye ekonomisinin büyüklüğü, çeşitliliği, görece olarak yüksek kişi başı 

geliri ve genç nüfusunun büyüme potansiyelini desteklediği kaydedildi.  

Rekabet Kurulu 7 Şubat tarihli toplantısında, perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren zincir marketlerin su ile yaş meyve ve seb-

zelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken rekabet karşıtı davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla 23 zincir 

market hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, soruşturma açılan şir-

ketler arasında halka açık olan BİM, Migros, ŞOK, Carrefoursa da yer alıyor. 

Garanti Bankası 2018 net kârından kâr payı dağıtılmamasını genel kurulun onayına sunacak. Bankadan dün akşam KAP'a yapılan açıklama-

da, bankanın büyüme hedefleri ve uzun vadeli stratejisi de gözetilerek 6,64 milyar TL dağıtılabilir net kârının olağanüstü yedek akçeler hesabı-

na aktarılmasının genel kurulun onayına sunulacağı ifade edildi. 

Pegasus (PGSUS) – 2018 yılı son çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı. Pegasus bu dönemde 138 milyon TL zarar kaydetti. Şirket uçak 

satışından kaynaklı tek seferlik 94 milyon TL gelir elde ettiği 4Ç17 döneminde 8 milyon TL net kâr kaydetmişti. İç hat misafir sayısının %6 dü-

şüşle 4 milyon, dış hat misafir sayısının %11 artışla 2,9 milyon olduğu bu çeyrekte şirket gelirlerini %73 büyüterek 2.053 milyon TL’ye ulaştırdı. 

FAVKÖK rakamı %111 büyüdü ve 287 milyon TL oldu. FAVKÖK marjı ise 2,6 yüzde puan iyileşerek %14’e geldi. 

Türk Hava Yolları (THYAO) – 2018 yılı 4. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket bu dönemde 2 milyon dolar zarar kaydetti. Bir önceki 

yılın aynı döneminde zarar tutarı 40 milyon dolardı. Toplam gelirler %8 büyüyerek 2.986 milyon TL olduğu dönemde şirketin FAVKÖK rakamı 

%8 azalarak 576 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVKÖK marjı 3,4 yüzde puan daralma ile %19,3’e geriledi. 
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Kale ile İngiliz motor üreticisi Rolls-Royce'un kurduğu ortaklık, Türkiye'nin tasarladığı TF-X veya Milli Muharip Uçak (MMU) adıyla bilinen 

yeni nesil savaş uçağının motorunu geliştirmek için nihai teklifi verdiğini ve Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan (SSB) cevap beklediğini açıkla-

dı. Açıklama Rolls-Royce'un dün yaptığı, motor geliştirmek için yürütülen çalışmanın kapsamının daraltıldığı açıklamasını izledi. Rolls-Royce, 

dünkü açıklamasında fikri mülkiyet paylaşımı hakkındaki anlaşmazlık ve Katar-Türk ortaklığındaki şirketin motor geliştirme işine girişi nedeniy-

le görüşmelerde geçen yıl sorunlar yaşandığına dikkat çekmişti. 

Otomobil ve hafif ticari araç satışları Şubat ayında %47,1 azalarak 24 bin 875 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine 

göre, yılın ilk iki ayında pazardaki daralma ise %52,2 oldu ve satışlar 39 bin 248'e geriledi. Otomobil ve hafif ticari araç kırılımına bakıldığında, 

Şubat ayında otomobil satışları geçen yıla göre %46,5 düşüşle 19 bin 205 adede indi. Hafif ticari araç satışları ise %49 düşüşle 5 bin 670 adet 

oldu. Otomotiv pazarı, sert yükselen faizler, TL'deki keskin değer kaybıyla gelen fiyat artışları ve tüketici güvenindeki gerileme nedeniyle ge-

çen yıl Nisan ayından itibaren giderek artan hızlarda daralırken, daralma geçen yıl Ekim ayında zirve yaparak %76,5'i buldu. Satışlardaki daral-

ma, hükümetin Mart sonuna kadar devam edecek vergi indirimlerinin başladığı Kasım ayından bu yana sınırlı da olsa hız kesti. Satışlar Kasım 

ve Aralık'ta sırasıyla %42 ve %43, Ocak ayında ise %59 daralmıştı. ODD geçen yılın tamamında %35 küçülerek yaklaşık 642 bine gerileyen ağır 

ticari araç dâhil otomotiv pazarının bu yıl 450 bin adede ineceğini tahmin ediyor. 

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, alışveriş merkezlerinde ciroların %30’unun yabancı turistlerden 

elde edildiğini belirtti. Belgü ayrıca 2019’da AVM cirolarının 160 milyar TL’ye ve ziyaretçi sayısının 2,4 milyara ulaşmasını hedeflediklerini söy-

ledi. Döviz kurundaki değişimlerin yabancı turistlerin ilgisini Türk AVM’lerine çekerek ciroların artmasına neden olduğunu belirten Belgü, alış-

veriş merkezlerinin döviz cinsinden uzun vadeli borçlarının yönetimi için bankalarla birlikte çalıştıklarını ve Türkiye Bankalar Birliği’nden konu 

hakkında destek aldıklarını sözlerine ekledi.  

Türkiye, dünya un ihracatında liderliğini koruyor. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkan Günhan Ulusoy, Türkiye'nin 3,4 mil-

yon tonla dünya un ihracatında liderliğini sürdürdüğünü söyledi. Ulusoy ayrıca lisanslı depoculuğun tarım ürünlerinde fiyat hareketliliğinin 

önüne geçeceğini, sistemi kayıt altına alacağını ve bir anlamda stokçuluğun da kurumsal yapıya sokulduğunu belirtti. 

Türkiye'nin ham çelik üretimi, Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %19,5 azalarak 2,6 milyon tona geriledi. Türkiye Çelik Üreticileri Der-

neği’nden yapılan açıklamaya göre, nihai mamul çelik tüketimi ise söz konusu dönemde %43,3 azaldı ve 1,7 milyon ton olarak gerçekleşti. Tür-

kiye'nin çelik ürünleri ihracatı Ocak ayında yıllık olarak miktar açısından %18,2 artarak 1,9 milyon tona, değer bazında %10,1 yükselişle 1,4 

milyar dolara ulaştı. İthalat ise söz konusu dönemde miktar bazında %30,9 azalışla 963 bin tona, değer bazında %29,7 azalarak 807 milyon 

dolara geriledi. 

Elektrik ve gaz üretim ve dağıtım maliyeti arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Şubat ayı verilerine göre, Yurt içi üretici fiyat en-

deksi (Yİ-ÜFE) elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,38 artarken, bir önceki aya göre %7,08 azaldı. 

Aralık ayında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı verileri açıklandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Türkiye ’nin 

2018 yılı Aralık ayında LNG ithalatı %6,33 arttı. Türkiye Azerbaycan’dan boru hatları ile doğalgaz ithalatını bir önceki yıla göre %33, İran’dan 

ithalatını %13 arttırırken, Rusya’dan ithalatını % 14 azalttı. Bununla birlikte Amerika’dan LNG ithalatı ise %66 oranında artış kaydetti.   
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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. 


