
Yerel seçim sonrası ilk üç işlem gününde genel olarak satıcılı bir seyir izle-

yen dolar/TL dün benzer ülke para birimlerinden pozitif ayrışarak sert geri-

ledi. Dün güne 5,63 civarında başlayan kur saat 16.30'a kadar genel olarak 

yatay bir seyir izledi. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin açıklamaları ve 

sonrasında EBRD ve IFC'nin Türk bankalarının sorunlu kredilerinde yatırım 

yapma niyetine ilişkin haberler piyasalardaki Türkiye'ye özgü iyimserliğin ana 

nedeni oldu. Kurda gerçekleşen sert düşüş ile 18.00'de dolar/TL 5,54 seviyesi-

ne geriledi. Bu sabah işlemler 5,60 seviyesinin üzerinden geçiyor. Borsa İstan-

bul’da geçen haftalarda görülen satışlar Perşembe günü %4,1 ralli ile hemen 

hemen telafi edildi. Endeks günü 98.336 puandan tamamladı, bankacılık his-

seleri %6 yükseldi. Yabancı yatırımcılar offshore lira likiditesinin kesildiği 29 

Mart haftasında Türk hisse senetlerinde 602 milyon dolarlık net satış yapar-

ken, bu tutar 2008’den bu yana en büyük haftalık satış oldu. Bahsettiğimiz 

hafta BIST-100 %6,1 değer kaybetmişti. Dünkü ralliye CDS primlerinde düşüş 

de eşlik etti, 5 yıllık CDS primi 380 puan ile 21 Mart’tan bu yana en düşük se-

viyeye geriledi. Piyasalarda yerel seçimlerin siyasete etkisi, önümüzdeki hafta 

açıklanması beklenen reform gündemi, Türkiye-ABD ilişkileri yakından takip 

edilmeye devam ediliyor. Akşam üzeri ABD’den gelecek tarım dışı istihdam 

verileri piyasaya yön verebilir. 

Bugün ABD’de Mart ayı tarım dışı istihdam verisi yayımlanacak. Beklenti 

177 bin artış yönünde. Ancak Markit Hizmet PMI verisinin kırılımında yer alan 

istihdam kalemi Mart ayında son iki yılın en düşük seviyesini gördü, dolayısıy-

la bugünkü veri Şubat ayında yaşanan sert düşüş sonrasında aşağı yönde bir 

sürpriz daha yapabilir (150 binler seviyesinde bir veri gelebilir). Dün bölgesel 

FED başkanlarından da faizlere ilişkin çelişkili ifadeler geldi. Cleveland FED 

Başkanı Loretta Mester faiz artırım döngüsünün sonlanmış olabileceğini söy-

lerken, Philadelphia FED Başkanı Patrick Harker da muhtemel bir faiz indirimi-

ne 'hayır' demeyeceğini belirtti. Bu arada Bloomberg’e bilgi veren kaynaklar 

Trump’ın FED’in yönetim kurulundaki 2 boş koltuk için kendisine siyaseten 

bağlı isimleri atamayı düşündüğünü belirtti. ABD ile Çin arasındaki ticaret gö-

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 
 ABD, TÜFE, Mart 
 
 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.43            6.424%

22 Nisan 2020 5.125% 98.32            6.826%

18 Mayıs 2021 4.875% 95.75            7.074%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 98,337             4.13% -3.86% 7.74%

BİST-30 123,382          4.66% -3.57% 7.91%

XUSIN 117,220          2.55% -3.55% 11.77%

XBANK 131,707          5.99% -2.54% 11.87%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.5881 -0.60% 3.61% 5.68%

Euro/TL 6.2724 -0.77% 2.98% 3.63%

Sepet Kur* 5.9358 -0.60% 3.32% 4.72%

Euro/Dolar 1.1220 -0.12% -0.63% -2.17%

Dolar/JPY 111.65 0.16% -0.25% 1.91%

DXY 97.3080 -0.07% -0.37% 1.11%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1292.13 0.19% 0.52% 0.73%

Reuters/Jefferies CRB* 194.83 0.11% 3.61% 10.85%

Brent (Dolar/varil) 69.40 -0.19% 5.37% 27.45%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.64 -0.23% -3.25% -10.31%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 21.30% 21.07%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.35% 17.43%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.37% 7.39%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.53% 2.53%
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rüşmelerinde ise Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD ile bir anlaşma metni üzerinde konsensüs sağladıklarını söyledi. Çin basınında yer alan 

habere göre ise tarife savaşları konusuna normalde pek değinmeyen Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de görüşmelerde kaydadeğer ilerme sağlan-

dığı kaydetti. Asya borsaları hafta boyunca kaydettiği kazanımların ardından bugün ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde yatırımcıların 

temkinli pozisyon almasıyla birlikte hafif geri çekilirken, Çin'deki piyasa tatili hacimleri düşürdü. 

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunun mevcut durumda düşürülme riski olmadığını ancak Türk lirasındaki daha 

fazla düşüşün Türk şirketleri ve bankaları için 'çok kötü haber' olacağını belirtti. S&P'nin gelişmekte olan ülkeler kredi notu analisti Frank 

Gill yaptığı açıklamada TL'deki daha fazla sıkıntının, daha fazla şirketin kredi geri ödemede sorun yaşamasına yol açacağını ve Türkiye'nin res-

mi sorunlu kredi tahminlerinin şu anda sistemdeki tüm sorunlu kredileri hesaba katmadığını belirtti. 

Tahsili gecikmiş alacak (TGA) portföyünden kurtulmak isteyen Türk bankalara EBRD ve IFC müşteri olabilir. Avrupa İmar ve Kalkınma Ban-

kası (EBRD), Türkiye'nin bankacılık sektöründe geri dönmeyen kredilerdeki artışın önüne geçmesi için, talep olması halinde yardım edebilece-

ğini belirtti. EBRD'nin Türkiye yöneticisi Arvid Tuerkner dünkü açıklamasında, "EBRD Türkiye'de geri dönmeyen kredi alanındaki çalışmalarının 

kapsamını genişletmekle ilgileniyor" dedi. Tuerkner, kendilerine bu konuda henüz bir talep gelmediğini belirten Tuerkner, bankacılık gerekli-

liklerine uygun bir yapı olduğu müddetçe bu portföylerle ilgilenmeye hazır olduklarını ifade etti. EBRD’nin %12 hissedarı olduğu Hayat Varlık 

CEO’su Hilmi Güvenal Şubat ayında bu yıl bankaların TGA portföyünün yaklaşık 10 milyar lirasının satılacağını öngörmüştü. Türkiye’de 19 adet 

sorunlu kredi portföyü alan şirket bulunuyor. IFC Türkiye Ülke Müdürü Arnaud Dupoizat ise sorunlu kredilerin düzenli bir şekilde yeniden ya-

pılandırılmasının IFC’nin Türkiye ülke stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi. 

Merkez Bankası brüt rezervleri açıklandı. 22 Mart-29 Mart haftasında Merkez Bankası'nın altın rezervleri 153 milyon dolar azalışla 20,8 mil-

yar dolara geriledi. Aynı dönemde Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 4 milyar dolar artışla 75,4 milyar dolara yükseldi. Böylece toplam re-

zervler 3,9 milyar dolar artışla 96,2 milyar dolara yükseldi.            

Merkez Bankası 29 Mart haftasının yabancı para (YP) mevduat istatistiklerini yayınladı. Gerçek kişilerin YP mevduatları bir önceki haftaya 

göre 2.228 milyon dolar arttı. Aynı dönemde tüzel kişilerin YP mevduatı ise 418 milyon dolar seviyesinde yükseliş kaydetti. Toplam YP mev-

duat hacmi ise 214 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.                                        

Haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı. 29 Mart haftasında yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senetleri net 601,5 milyon do-

lar azaldı. DİBS'lerdeki net hareket ise 735,8 milyon dolar azalış yönünde gerçekleşti. Böylece yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senedi 

stoku 33,2 milyar dolar, DİBS stoku ise 17,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.                 

Haftalık kredi verileri açıklandı. Merkez Bankası’nın verilerine göre 29 Mart haftasında Türk Parası (TP) kredi miktarı bir önceki haftaya göre 

27,4 milyar lira artarken, yıllık TP kredi artış oranı %3,1 olarak gerçekleşti. TP kredilerde artış hızı son 16 haftanın en yükseğine ulaşmış oldu. 

YP kredilerde ise haftalık olarak 2 milyar dolar azalış kaydedilirken, yıllık olarak %2,1 oranında azalış görüldü. Böylece YP krediler 163,8 milyar 

dolar seviyesine gerilemiş oldu. 
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Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan taşınma başladı. Türk Hava Yollarının malzeme ve araç-

ları, 6 Nisan Cumartesi akşamı saat 23.59'da tamamlanacak 45 saatlik taşınma sürecinde, 707 TIR seferi ile İstanbul Havalimanı'na taşınacak. 

Taşınma boyunca, yaklaşık 700 operasyonel araç da kara yolu ile Basın Ekspres Yolu üzerinden İstanbul Havalimanı'na götürülüyor. Sürece 

ilişkin Twitter hesabı üzerinden bilgi veren THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Taşınmanın %36'sı tamamlandı (96 TIR seferi yapıldı). Ayrıca dün 6 

geniş gövde uçağımız İstanbul Havalimanına intikal etti" mesajını paylaştı.  

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) yayınladığı Mart 2019 İnşaat Sektörü Raporu’na göre 2019 yılının Ocak ayında 

inşaat malzemesi ortalama sanayi üretimi 2018 yılının Ocak ayına göre %24,3 küçüldü. Üretimdeki gerilemede inşaat işlerindeki küçülme 

ve iç talepteki daralma etkili oldu. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Ocak ayında en yüksek üretim düşüşünün %53,9 ile hazır be-

ton sektöründe yaşandığı görüldü. İnşaat malzemeleri ithalatı %31,4 gerileyerek 539 milyon dolar olurken, inşaat malzemeleri ihracatı ise ge-

çen yılın aynı ayına göre %0,6 düşerek 1,61 milyar dolara indi.  

Ciro büyüklüğü 1,4 milyar dolara ulaşan Coats, Amerika ve Çin’den sonra üçüncü inovasyon merkezini Bursa fabrikasında açtı. Coats, önü-

müzdeki 5 yıl içinde gerçekleştirecekleri büyümenin %50’sini tamamen yeni ürün portföyüyle sağlamayı hedefliyor. Merkezi İngiltere’de bulu-

nan ve otomotivden spora, tekstilden tıbba kadar farklı sektörler için iplik üreten Coats İplik, Amerika’dan sonra ikinci inovasyon merkezini 

(innovation hub) Türkiye’de hayata geçirdi. Aynı zamanda Coats Bursa fabrikasının 50’inci yaşının kutlandığı etkinliğe katılan Coats CEO’su Ra-

jiv Sharma, Coats’ın önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleştireceği büyümenin yarısının daha önce portföylerinde bulunmayan, tamamen yeni 

ürünlerden olacağını vurguladı. 

Amerikan uçak üreticisi Boeing, son zamanlarda meydana gelen 738 MAX 8 kazalarında, Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemindeki 

(MCAS) bir hatanın payı olduğunu belirterek, yaşanan can kayıpları için özür diledi. Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dennis Muilenburg, her iki 

kazanın da tam detaylarının ilgili hükümetlerin raporlarında ortaya konacağını vurguladı ve "Ancak Etiyopya Havayolları'na ait uçak kazasının 

ilk inceleme raporlarına göre, her iki kazada da MCAS olarak bilinen sistemin hatalı hücum açısı bilgisi alması sonucu aktivite olduğu aşikar-

dır." ifadesini kullandı.  

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin ilk çeyrek ihracatı 1,2 milyar dolar. İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Baş-

kanı Ahmet Güleç’in açıklamalarına göre, mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı 2019 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 

%4,2 artış gösterdi.  

Yaş meyve sebze ihracatı 509 milyon dolar oldu. Yılın ilk üç ayında Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatı 509,4 milyon dolara ulaşırken, 

narenciye ürünleri ihracatı değerde %43'lük pay ile yaş meyve sebze ihracatında ilk sırada yer aldı.  

Küresel gıda fiyatları Mart’ta aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda %3,6 geriledi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden 

(FAO) yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan 5 ana gıda maddesinin fiyatlarının 

ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi Mart’ta bir önceki aya göre yatay seyrederken, geçen yılın aynı ayına göre %3,6 düştü. 

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde doğumun ardından en az 10 günlük babalık izni verilmesine yönelik düzenle-

meyi onayladı. Brüksel'de bir araya gelen AP Genel Kurulu, vatandaşların çalışma hayatına ilişkin yeni kurallar getirecek düzenlemeyi ele 

aldı. Doğum ve babalık iznine yönelik yeni şartlar getiren düzenleme, Genel Kurul'da 82'ye karşı 490 oyla kabul edildi. Düzenlemeye göre, AB 

üyesi ülkelerde çalışanın eşinin doğum yapması durumunda en az 10 iş günü babalık izni verilecek. Babalık iznindeki çalışanlara hastalık ücreti-

nin altında ödeme yapılamayacak. Doğum izinlerinin 2 aylık kısmı ücretli olacak ve devredilemeyecek. Ayrıca, çalışanların yaşadıkları evlerinde 

ciddi sağlık sorunu veya yaşlı birey bulunması halinde bu kişilere yıllık 5 gün bakım izni hakkı verilecek. AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan 

20 gün sonra yürürlüğe girecek düzenlemeye AB üyesi ülkelerin uyması gerekecek. 
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Çin, ulusal emisyon programı çerçevesinde ilk karbon ticaretini 2020’de gerçekleştirmeyi planlıyor. Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı İklim De-

ğişikliği Departmanı Direktör Yardımcısı Jiang Zhaoli yaptığı açıklamada, "Çin, bu yıl ulusal karbon ticareti planını hızlandıracak ve 2020'de kö-

mürle çalışan elektrik santralleri arasında ilk ticareti gerçekleştirmeyi hedefleyecek” dedi.  

Türkiye elektrik tüketimi Mart ayında bir önceki yıla göre %1,5 azaldı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından açıklanan Yük Tevzi 

Bilgi Sistemi (YTBS) verilere göre, 2019 yılı Mart ayında elektrik tüketimi 23,79 teravatsaat (TWh) oldu. 2018 yılı Mart ayında elektrik tüketimi 

24,145 TWh olarak gerçekleşmişti. 

Zorlu Enerji Tekkehamam 2 Jeotermal Enerjisi Santrali (JES) için önlisans başvurusu yaptı. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Denizli’nin Sa-

rayköy ilçesinde kurmayı planladığı, 35 megavat (MW) kurulu güce sahip olacak Tekkehamam 2 JES projesi için Enerji Piyasası Denetleme Ku-

rumu’na (EPDK) başvuru yaptı. Santralde yılda 224 GWh elektrik enerjisi üretilmesi planlanıyor. 

Küresel Rüzgâr Enerjisi Komisyonu (GWEC), küresel rüzgâr enerjisinde kurulu gücün 2023 yılına kadar her yıl 55 bin MW artacağını öngörü-

yor. GWEC'in 2018 Küresel Rüzgâr Enerjisi Raporu'na göre, geçen yıl rüzgârda ilave kurulu güç 51 bin 300 MW’a ulaştı. Raporda ayrıca, 2018 

yılında en fazla kapasite artışının Çin’de gerçekleştirildiği ifade edildi. 
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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. 


