
TCMB dünkü toplantısında, piyasadaki hakim beklentiye paralel olarak, faiz 

oranlarında değişikliğe gitmedi. Böylece 1 haftalık repo faizini (politika faizi) 

%24’te sabit bıraktı. Kurul üyeleri "enflasyon görünümünde belirgin bir iyileş-

me sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunması" ve "ihtiyaç duyulması 

halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılmasının da mümkün olduğuna" dair iki 

önemli ifadeyi metinde tutarak 25 Nisan'daki toplantıda faiz indirimine yöne-

lik beklentileri bir miktar törpülemiş oldu. Biz dahil hemen hemen tüm ban-

kalar ilk faiz indirimine yönelik beklentilerini Haziran ayında tutmaya devam 

ediyor. Bunun dışında TCMB'nin karar metninde büyümeye ilişkin ifadelerin 

bir ton olumsuza kaydığını gözlemliyoruz. Dış talep koşullarına atfen bu ayki 

metinde "nisbi" bir kuvvetten bahsediliyor. Öte yandan, iktisadi faaliyet için 

"yavaş bir seyir" izlenmekte olduğu ifade edilerek "L" tipi bir büyüme dinami-

ğinin alt çizgisinde ilerlendiği imâ edilmiş durumda. Karar sonrasında TL’de 

sert bir değer kaybı yaşandı ve 5,4450 direnci test edildi. Gelişmekte olan ül-

ke para birimleri dün genel olarak dolar karşısında değer kaybederken TL 

benzer para birimlerinden negatif ayrıştı. Güne 5,43’ün altında başlıyoruz, 

bugünkü seyirde lokallerin hareketi belirleyici olacaktır. Zayıf veri takvimi bu-

lunan günde siyasi gündemin ana maddesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 

Mardin ve Siirt mitingleri olacaktır. 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı bugün 15.45’te açıklanacak. Faiz 

kararının ardından ECB Başkanı Mario Draghi 16.30’da konuşacak. Dikkatler 

faiz kararından ziyade ekonomik görünüm tahminlerinde olacak. Enflasyon ve 

büyüme projeksiyonlarının indirilmesi bekleniyor. Öte yandan muhtemelen 

detay verilmeden yeni nesil bir T-LTRO programının başlamasına ilişkin bir 

bilgi paylaşımı olacaktır, ancak bu iletişim muhtemelen Başkan’ın konuşması 

sırasında gerçekleşecektir. Böylece ekonomik büyümeye yönelik aşağı yönlü 

risklere karşı bankalara ucuz ve uzun vadeli fonlama ile yeni kredi hattının 

yolu açılacak.  

7-Mar HMB, Nakit gerçekleşmeleri, Şubat 
 Euro Bölgesi, Faiz kararı 
 Euro Bölgesi, GSYH büyümesi, 4Ç18 
8-Mar Japonya, GSYH büyümesi, 4Ç18 
 Almanya, Fabrika siparişleri, Ocak 
 ABD, İşsizlik oranı, Şubat 
 ABD, Tarım dışı istihdam, Şubat 
11-Mar TÜİK, GSYH büyümesi, 4Ç18 
 TCMB, Ödemeler Dengesi, Ocak 
 Almanya, Sanayi üretimi, Ocak 
 ABD, Perakende satışlar, Ocak  
 
  
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.44            6.267%

22 Nisan 2020 5.125% 99.17            5.894%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.25            6.231%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 103,453          -0.27% 0.85% 13.35%

BİST-30 129,328          -0.45% 0.36% 13.11%

XUSIN 123,206          0.56% 4.41% 17.48%

XBANK 137,058          -0.36% 2.13% 16.41%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.4263 0.78% 3.69% 2.62%

Euro/TL 6.1386 0.81% 2.62% 1.42%

Sepet Kur* 5.7825 0.77% 3.23% 1.97%

Euro/Dolar 1.1305 -0.01% -0.93% -1.43%

Dolar/JPY 111.75 -0.13% 1.76% 2.00%

DXY 96.8730 0.00% 0.50% 0.73%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1286.36 -0.06% -1.52% 0.28%

Reuters/Jefferies CRB* 189.30 -0.36% 0.91% 7.20%

Brent (Dolar/varil) 65.99 0.36% 7.46% 21.86%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.84 0.07% -4.17% -3.30%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.68% 18.65%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.40% 15.23%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.12% 7.11%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.69% 2.72%
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Kasım ayında yapılan aşağı revizyonun ardından dün 2019 ve 2020 küresel ekonomi büyüme 

tahminlerini bir kez daha düşürdü. OECD ticari anlaşmazlıkların ve Brexit belirsizliğinin dünya ticaretine ve işletmelerine zarar vereceği 

uyarısında bulundu. Kurum 2019 için küresel büyüme tahminini %3,3’e, 2020 için ise %3,4’e çekerken Avrupa büyümesindeki yavaşlamanın 

beklentileri aşabileceğini ifade etti. OECD Türkiye için 2019 büyüme tahminini sert bir şekilde düşürdü ve bu yıl sonunda ülkenin %1,8 daral-

masını bekliyor; 2020’de ise Türkiye’nin %3,2 büyümesini öngörüyor. 

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, tüketici güveninin düşük kalacak olmasıyla 2019'un Türkiye tüketici sektörü için zorlu bir yıl olacağını 

belirtti. Fitch ayrıca bu zorlu yılın şirketlerin satış hacimlerini ve ürün karmasını baskılayacağını; sert maliyet artışlarının üstesi nden gelebil-

me gücünü de zedeleyeceğini belirtti. Fitch dün Türkiye'deki tüketici sektörüne yönelik yayınladığı raporunda, marjlardaki baskının gıda üreti-

cileri ve perakendeciler arasında pazarlık güçlerine bağlı olarak paylaşılmasını beklediğini ifade etti. Raporda artan finansman maliyetleri, fi-

nansmana erişimin zorlaşması ve yabancı para birimi cinsinden borçlanma yükünün aynı zamanda finansal esnekliği de sınırlayacağı belirtildi. 

Fitch bütün bu zorluklara rağmen 2019'un Türk modern perakendesi için büyüme imkanlarını beraberinde getireceğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir programda tarım sektörüyle ilgili açıklamalar yaptı. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin faali-

yetleriyle çiftçilere verdiği desteğin altını çizen Erdoğan, ortaklarının tohum, gübre, mazot, ilaçlama, sulama sistemleri, sera ürünleri, fide, fi-

dan gibi ihtiyaçları karşılayan birliğin geçen sene bunun için açtığı kredinin 9 milyar lira olduğunu belirtti. Çoğunluğu ayni olmak üzere birliğin 

her bir ortağına kullandırdığı kredi ortalamasının 19 bin lira olduğunu ifade eden Erdoğan, Mart ayında sağlanacak desteklerle birlikte yılın ilk 

üç ayında çiftçilere 8,8 milyar liralık destek sağlanacağını söyledi. Tarım sektörünü güçlendirmek için yürütülen diğer çalışmalara da değinen 

Erdoğan, arazi toplulaştırmasında önemli mesafeler alındığını belirtirken genç nüfusun tarıma ilgisini artırmak için genç çiftçilere verilen 30 

bin lira hibe desteğini anımsattı. Erdoğan, bir diğer önemli adımın tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla bölünmesinin önüne geçmek oldu-

ğunu ve bugüne dek yaklaşık 1 milyon hektar arazinin bölünmesinin önlendiğini kaydetti.  

Aselsan (ASELS) – İki adet yeni anlaşmayı duyurdu. Savunma Sanayi Başkanlığı ile Termal El Dürbünü Tedariki Projesi kapsamında 149,6 mil-

yon TL, Termal Kamera Tedariki Projesi kapsamında ise 89,4 milyon TL tutarlarında sözleşmeler imzaladı. Projelerin teslimatları sırasıyla 2020-

2022 ve 2019-2020 yıllarında gerçekleşecek. 

Zorlu Enerji (ZOREN) - %42,15 oranında bağlı ortaklıkları olan İsrail’deki Ashdod ve Ramat Negev doğalgaz santralleri için yeni proje finans-

man anlaşmaları imzalandı. 1,02 milyar İsrail Şekeli (yaklaşık 280 milyon dolar) tutarındaki krediler daha uygun faiz oranları ile refinanse edil-

miş oldu. 

Turcas (TRCAS) - Turcas Petrol bağlı ortaklığı Turcas Elektrik Toptan Satış'ın (TETSAŞ) sahip olduğu tedarik lisansının sonlandırılmasına iliş-

kin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) başvuruda bulunacağını duyurdu. Turcas Petrol'den KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu 

işlemin Turcas'ın konsolide mali tablolarına herhangi bir etkisinin beklenmediği ifade edildi. Açıklamada, TETSAŞ'ın söz konusu lisans kapsa-

mında perakende ve elektrik toptan satış piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak ve ayrıca ilgili faaliyetlerin iştirakler RWE & Turcas Güney 

Elektrik Üretim A.Ş. ve Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim vasıtasıyla sürdürülebilecek nitelikte olması nedeniyle, son üç yıldır herhangi 

bir ticari veya operasyonel faaliyet yürütmediği belirtildi. 

Bim (BIMAS) – 2018 yılı 4. çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı. Şirket bu dönemde 359 milyon TL net kâr açıkladı ve piyasa beklentisi 

olan 301 milyon TL’yi aştı. Bir önceki yılın aynı döneminde 222 milyon TL kâr açıklanmıştı. Bim’in net satışları yıllık bazda %38,8 artarak 9.094 

milyon TL oldu. FAVÖK %57,8 artarak 511 milyon TL olurken, FAVÖK marjı %4,9’dan %5,6’ya yükseldi. Şirket ayrıca 2019 yılı beklentilerini du-
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yurdu. Ciro artışı beklentisi %25 (2018: %30), FAVÖK marjı beklentisi %5 (2018: %5,8), yatırım tutarı beklentisi ise 1,1 milyar TL (2018: 956 mil-

yon TL) oldu. 2018 yılı sonunda toplam 7.478 mağazası olan Bim, bu yıl 820 yeni mağaza açmayı planlıyor. 

Google Güney Kore'deki yapay zeka çalışmalarını artırıyor. Google, özellikle sağlık alanında olmak üzere Güney Kore'deki yapay zeka (AI) 

çalışmaları ve araştırmalarını artırmayı hedeflediğini duyurdu. Google AI ürün yöneticisi Dr. Lily Peng retina taramalarıyla bir hastanın gelecek 

beş yıl içinde kardiyovasküler hastalık geçirme riskini %70 öngörebileceklerini belirtti. Peng, Google'ın yaklaşık 300 bin hastadan alınan veriyle 

makine öğrenimi algoritmasını birleştirdiği ve retina taramalarını göz önüne alarak risk faktörlerini belirlediğini söyledi.  

TÜİK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde “İstatistiklerle Kadın” 2018 yılı verilerini açıkladı. Verilere göre Türkiye nüfusunun %49,8'ini 

oluşturan kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az seviyede gerçekleşti. Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenle-

rin oranı erkeklerde %65,6 iken kadınlarda ise bu oran %28,9 seviyesinde. Kadınlar %56,1 ile en fazla hizmet sektöründe istihdam ediliyor. 

Türkiye'de 2017 yılında, 25 ve daha yukarı yaşta olan ve en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranı %89,5'i bulur-

ken, bu oran erkeklerde %95,5, kadınlarda ise %83,6 olarak tespit edildi. Cinsiyet eşitliği endeksi öğretim türüne göre incelendiğinde, 2017'de 

ilköğretim öğrenci cinsiyet eşitliği endeksi 1,009, ortaöğretim cinsiyet eşitliği endeksi ile yükseköğretim cinsiyet eşitliği endeksi 0,933 oldu. 

Cinsiyet eşitliği endeksi yıllar itibarıyla incelendiğinde ise yükseköğretim cinsiyet eşitliği endeksinin 2008 yılından beri sürekli kız öğrenciler 

lehine gelişme gösterdiği görüldü. Brüt okullaşma oranında cinsiyet eşitliği endeks değerinin 1'den küçük olması erkek çocukları lehine eşitsiz-

lik, 1’den büyük olması ise kız çocukları lehine eşitsizlik olduğunu gösteriyor. Eğitim durumuna göre iş gücüne katılım oranına bakıldığında ise 

kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne daha fazla katıldıkları görüldü. İş gücüne katılım oranı okuryazar olmayan kadınlarda %15,9, 

lise altı eğitimli kadınlarda %27,7, lise mezunu kadınlarda %34,3, mesleki veya teknik lise mezunu kadınlarda %42,6, yükseköğretim mezunu 

kadınlarda ise %72,7 olarak belirlendi. 

Isı yalıtımıyla her yıl 4 milyar dolar tasarruf hedefleniyor. Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Em-

re Alkin, Türkiye genelindeki 23 milyon konutun 16 milyonuna ısı yalıtımı uygulanması halinde her yıl 4 milyar dolarlık tasarruf sağlanabilece-

ğini bildirdi. Yapılarda en fazla enerji kaçağının ısı yalıtımı olmayan binalarda olduğuna dikkat çeken Alkin, üretilen enerjinin yaklaşık %80’inin 

boşa gittiğini söyledi. 

Total, Novatek’in Arctic LNG 2 projesinin %10 hissesini satın aldı. İki firma arasındaki anlaşmaya göre, Novatek ’in %19,5 hissesini elinde 

bulunduran Total, LNG 2 projesindeki hisselerini, Novatek’in projedeki hisseleri azaltması halinde, %10’dan %15’e kadar artırabilecek. Bunun 

yanında Total, Novatek’in Yamal ve Gydan yarımadalarında bulunan diğer LNG projelerinden de %10-%15 arası hisse satın alabilecek. 

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), 2030 yılına kadar 104 milyon ton plastiğin daha ekosistemimize karışacağı uyarısında bulundu. 

WWF’in yayımladığı “Plastik Kirliliğini Hesap Verebilirlik Yoluyla Çözmek” başlıklı plastik raporu, plastik değer zincirinin bütün aktörleri, plas-

tiklerin insan ve doğa üzerindeki gerçek bedeli konusunda hesap verebilir hale getirilmediği sürece küresel plastik kirliğinin artacağı uyarısında 

bulunuyor. Rapora göre plastik üretimi ve atık plastiklerin yakılarak bertaraf edilmesindeki artış nedeniyle karbondioksit emisyonları da yük-

seliyor. Raporda ayrıca, atık yönetiminde bu şekilde devam edilmesi halinde, 2030 yılında plastik döngüsünden kaynaklanan toplam karbondi-

oksit emisyonlarının %50 artması ve plastik atık yönetiminden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının üç katına çıkması beklendiği ifade 

ediliyor. 



Gündem | 7 Mart 2019 
4 

2%

6%

10%

14%

18%

22%

26%

30%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TCMB Faiz Koridoru

1 Haftalık Repo Faizi GLP Faizi AOFM

12%

14%

16%

18%

20%

22%

1 Yıllık 2 Yıllık 3 Yıllık 5 Yıllık 10 Yıllık

Hazine Tahvillerinde Getiri Eğrisi

Dün Önceki Gün 1 Hafta Önce 1 Ay Önce 2018 Sonu

Not: Ertesi gün valörlü - Kapanış - Bileşik Faiz 

90

110

130

150

170

190

Oca 18 Mar 18 May 18 Haz 18 Ağu 18 Eki 18 Ara 18 Şub 19

GOÜ Para Birimleri / USD 
01/01/2018 = 100

TRY ZAR BRL RUB INR IND

 50,000

 70,000

 90,000

 110,000

 130,000

 150,000

 170,000

 190,000

 210,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hisse Endeksleri

XU100 XU030 XBANK XUSIN

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

Oca 17 Nis 17 Tem 17 Eki 17 Oca 18 Nis 18 Tem 18 Eki 18 Oca 19

Türkiye'nin 5 Yıl Vadeli CDS Spreadi
baz puan

1.2%

1.6%

2.0%

2.4%

2.8%

3.2%

3.6%

75

80

85

90

95

100

105

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dolar Endeksi ve 10 Yıllık ABD Hazine Tahvil Faizi

DXY Endeksi (sol eksen) ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi (sağ eksen)

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

 180

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MSCI Hisse Endeksleri
ABD doları cinsinden, 01/01/2013 = 100

MSCI - Dünya MSCI - GOÜ MSCI - Türkiye

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Küresel Gösterge Faizler

Libor - 3 Aylık Libor - 6 Aylık Euribor - 3 Aylık Euribor - 6 Aylık

Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TUİK 



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. 


