
 Dolardaki değerlenmenin yanında jeopolitik gelişmelerin neticesinde 

TL değer kaybetti. Dün sabah güne 5,22'li seviyelerde başlayan dolar/

TL gün içinde genel olarak yukarı yönlü bir seyir izledi. Dolar/TL haftanın 

en yükseği olan 5,2935'e kadar yükselirken, TL'nin dolar karşısında gün-

lük değer kaybı %1,5'i aştı. Brezilya ve G. Afrika gibi GOÜ para birimleri-

nin de değer kaybettiği günde, düne kadar TCMB'nin 'sıkı duruş' mesa-

jından destek alan TL, dün negatif ayrıştı. BIST-100 işlem hacminin 6,7 

milyar TL olduğu günü %0,19 artış ile 102.784 puandan tamamladı. Cum-

hurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün saat 14.00'te Sivas mitinginde konuşa-

cak.  

 Dünyada risk iştahı zayıflarken dolar değerleniyor. ABD Başkanı Do-

nald Trump'ın Çin lideri Xi Jinping ile 1 Mart öncesi görüşme olmayacağı-

nı açıklaması, yatırımcılarda ABD-Çin ticaret anlaşmasının tehlikeye girdi-

ği algısına yol açtı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun büyüme tahminle-

rini düşürmesi de riskli varlıklara satış getiren bir diğer faktör oldu. Zira 

AB'den gelen büyüme tahmininde düşüş açıklaması, değerlemeler üze-

rinde baskı yarattı. Avrupa Komisyonu Euro Bölgesi'nin en büyük ülkele-

rinde beklenen ekonomik yavaşlama nedeniyle bu yıl ve gelecek yıla iliş-

kin büyüme tahminlerini sert şekilde düşürmüştü. Bilanço dönemi kapa-

nırken ticaret kaygılarının geri dönmesi ile ABD'de Dow Jones Industrial 

%0,9 gerileyerek son 2 ayın zirvesinden geri çekildi. Asya-Pasifik'te ise 

MSCI Asya Pasifik Endeksi %1,1 düşüş ile 4 Ocak’tan bu yana en sert gün-

lük düşüşünü kaydediyor. Japonya, Hong Kong ve Güney Kore hisse piya-

saları %0,8 ile %1,6 arasında değer kaybetti. Baskı bugün de devam ede-

cektir. Dolar güvenli liman varlıklara olan talebin artması sonucunda iki 

haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Dolar endeksi DXY son 6 işlem gü-

nünde de aralıksız yükseldi, 96,57 seviyesinde. Euro dolar karşısında 

dünkü düşüşle 1,1337'ye geriledi. Euro, bölgeye dair gelen büyüme pro-

jeksiyonlarındaki sert düşüş ve ECB'nin bu yıl destekleyici para politikası-

nı sürdüreceği beklentileriyle değer kaybediyor. Güvenli liman devlet 

tahvilleri, küresel görünüme yönelik artan endişelerden destek buldu.   

%0,10'a kadar gerileyen Almanya'nın uzun vadeli tahvil getirileri iki yıl-

8-Şub TÜİK, Dış ticaret endeksleri, Aralık 
 Rusya, Faiz oranı kararı 
11-Şub İngiltere, GSYH büyümesi, 4Ç18 

13-Şub Euro Bölgesi, Sanayi üretimi, Aralık 
 ABD, TÜFE, Ocak 
14-Şub Japonya, GSYH büyümesi, 4Ç18 
 Euro Bölgesi, GSYH büyümesi, 4Ç18 

 ABD, ÜFE, Ocak 
 TCMB, Ödemeler Dengesi, Aralık 
 TCMB, Beklenti anketi, Şubat 
 TÜİK, Sanayi üretimi, Aralık 
15-Şub TÜİK, İşsizlik oranı, Kasım 

 Hazine, Bütçe dengesi, Ocak 
 S&P, Türkiye kredi notu değerlendirmesi 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.58            5.976%

22 Nisan 2020 5.125% 98.91            6.075%

18 Mayıs 2021 4.875% 96.88            6.371%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 102,784          0.19% 12.71% -10.88%

BİST-30 129,138          0.21% 12.83% -9.13%

XUSIN 119,154          0.98% 10.74% -7.93%

XBANK 134,232          0.03% 17.24% -21.68%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.2633 1.06% -4.84% 38.91%

Euro/TL 5.9716 1.01% -6.46% 31.31%

Sepet Kur* 5.6175 0.93% -5.74% 34.87%

Euro/Dolar 1.1340 -0.18% -1.57% -5.47%

Dolar/JPY 109.80 -0.15% 1.66% -2.55%

DXY 96.5070 0.07% 1.01% 4.83%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1310.03 0.30% 1.84% 0.58%

Reuters/Jefferies CRB* 187.57 -1.35% -0.33% -6.05%

Brent (Dolar/varil) 61.63 -0.63% 1.26% -8.42%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.55 1.37% 4.38% -12.43%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

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

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 14.62% 14.51%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.72% 6.85%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.65% 2.70%
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dan uzun sürenin en düşük seviyesine indi. Alımlar neticesinde ABD 10 yıllıkları %2,645'e indi. Bugün Rusya Merkez Bankası faiz kararı 

13.30’da gelecek; %7,75 seviyesindeki faizde değişim beklenmiyor. Fitch ise Yunanistan’ın kredi notunu açıklayacak. 

 Politico'nun bildirdiğine göre ABD Başkanı Donald Trump 'in önümüzdeki hafta Çin telekomünikasyon ekipmanlarının ABD'deki kablo-

suz ağlardan yasaklanmasını öngören bir kararname imzalaması bekleniyor. 

 Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ABD ordusunun Nisan ayı sonuna kadar Suriye'den bütün güçlerini çekmeye hazırlandığını belirtti. 

Dün akşam saatlerinde ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi üyelerini kabul eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 

Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin çekileceği alanlarda terörle mücadele sorumluluğunu devralmaya hazır olduğunu söyledi. 

 25 Ocak - 01 Şubat haftasında Merkez Bankası'nın altın rezervleri 704 milyon 

dolar artışla 20,6 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Merkez Bankası'nın 

döviz rezervleri 3,6 milyar dolar artışla 77,1 milyar dolara yükseldi. Böylece top-

lam rezervler 4,3 milyar dolar artışla 97,7 milyar dolara yükseldi. Döviz rezervle-

rinde 18 Ekim haftasında başlayan yükseliş toplamda 13,8 milyar dolara ulaştı.  

 25 Ocak - 1 Şubat haftasında Türk Parası kredi miktarı bir önceki haftaya göre 

6,9 milyar TL artış kaydederken, geçen yılın aynı haftasına göre artış oranı %1,2 

seviyesinde gerçekleşti. Kredi artışının eğilimindeki toparlanmanın devam etti-

ği görülüyor. Yabancı para krediler ise bir önceki haftaya göre 0,3 milyar dolar artış kaydederken, geçen yılın aynı haftasına göre %4,5 

oranında azalma kaydedildiği dikkat çekiyor. 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otomobil sektörü temsilcileri ve akademisyenlerle 2018’de yapılan bir analiz çalışmasına 

göre Türk halkının elektrikli araçlara sıcak baktığını belirterek, Türkiye’de 2022 yılında 140 bin elektrikli aracın ve 14 bin ticari şarj üni-

tesinin aktif olarak kullanımda olmasının öngörüldüğünü söyledi. Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsleri de çeşitli yerli firmalar tarafından 

geliştirilmeye başlandığını ifade eden Varank, Yerli Elektrikli Araç Geliştirilmesi Projesi’nde yeni bir elektrik tahrikli aracın geliştirilmesi 

çalışmalarının başladığını söyledi. Varank, kamuda ve belediyelerde çevre dostu araç olarak adlandırılan hibrit ve elektrikle çalışan araçla-

rın kullanımı günbegün arttığını da ekledi.  

 Tofaş (TOASO) - 2018 son çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı. Tofaş'ın net kârı %23 düşüşle 327 milyon TL oldu. Adet bazında sa-

tışların %32 gerilediği bu dönemde net satışlar %6 gerileyerek 4,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Gerilemede net satışların %27'sini oluştu-

ran yurt içi pazardaki zayıflık etken oldu. Bu dönemde şirket FAVÖK'ü %6 azalarak 603 milyon TL olurken FAVÖK marjı 10 baz puan dü-

şüşle %12,6 olarak gerçekleşti. Şirket ayrıca 2019 yılına ilişkin beklentilerini açıkladı. Beklentiler aşağıdaki gibidir: 

 -Yurt içi hafif araç pazarı: 380 bin – 400 bin adet (2018: 621 bin) 

 -Tofaş yurt içi pazar satışları: 40 bin – 45 bin adet (2018: 68 bin) 

 -Tofaş ihracat adetleri: 200 bin – 220 bin (2018: 244 bin) 

 -2019 yılı yatırımı: 140 milyon Euro (95 milyon Euro) 

 Ereğli Demir-Çelik (EREGL) - 2018 son çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı. Son çeyrekte satış miktarı %9 azalan şirketin net satış-

ları %5 gerileyerek 1.373 milyon dolar oldu. FAVÖK %22 düşüşle 356 milyon dolar olurken FAVÖK marjı 580 baz puan daralma ile %26 

oldu. Net kâr ise yıllık bazda %3 geriledi ve 308 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şirketin net kâr marjı 50 baz puan iyileşerek %22,5'e ulaş-

tı. 
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 Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine dayanarak yaptığı yazılı açıkla-

maya göre, geçen yıl toplam 31,6 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv sektöründe zirvede Ford yer aldı. Otomotivde en çok ihra-

cat gerçekleştiren firmalar sıralamasında ikinci Toyota, üçüncü ise Tofaş oldu. İlk üç şirketi sırasıyla Kibar Dış Ticaret, Oyak Renault, TGS 

Dış Ticaret, Mercedes-Benz Türk, Bosch Sanayi ve Ticaret, Man Truck & Bus ile Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret takip etti. OİB verilerine 

göre, Türkiye ihracatının 13 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin Ocak ayı ihracatı da geçen senenin aynı dönemine 

göre %1,9 artarak 2 milyar 330 milyon dolara ulaştı. Endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay ise %17,7 olarak gerçekleşti. 

 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi şirketlerinin Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılanmasını 

teşvik edeceklerini bildirdi. Demir, büyük savunma sanayi şirketlerinin Silah İhtisas OSB'de yapılanmasının çekim alanı oluşturacağını 

belirtirken savunma sanayi alanında teknik personel yetiştirilmesi için de çalışma yürüttüklerini ifade etti. 

 Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü Uygulanacak Sektör ve Vergi Oranı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Karara göre, otobüs işletmelerinin toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre uygulayacakları vergi 

oranı %1,5 olarak belirlendi. Mükelleflerin, bu kapsamda vergilendirilmeleri için münhasıran kararda tanımlanan faaliyetle iştigal et-

mesi gerekecek. Bu faaliyetlerin yanında, kapsama girmeyen başka faaliyetleri de bulunan mükellefler uygulamadan faydalanamayacak. 

Karar, 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek.  

 Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki 

aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Ocak ayında Aralık'taki 161,8 seviyesinden 164,8'e çıktı. Süt ve süt ürünleri fiyat 

endeksi 7 aydır süregelen düşüşün ardından Ocak'ta bir önceki aya göre %7,2 yükselirken, FAO iç talebin arttığı Avrupa'dan ihracatın sı-

nırlı kalması nedeniyle süt ürünleri fiyatlarının arttığını belirtti. Bitkisel yağlar fiyat endeksi Ocak'ta bir önceki aya göre %4,3, şeker %1,3 

yükseldi. Hububat fiyatları sınırlı artış kaydederken, et fiyatları değişmedi.  

 TÜİK 2018’e ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı. Büyükbaş hayvan sayısı 2018'de önceki yıla göre %6,9 artarak 17,2 milyon 

olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvan sayısı ise bir önceki yıla göre %4,1 artarak 46,1 milyon olarak kayıtlara geçti. Toplam süt üretimi ise 

2018’de %6,9 artarak 22,1 milyon ton oldu. 

 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı belediyelerin düşük fiyatla sebze-meyve satacağı tanzim satış noktalarına ilişkin 

uygulamanın gelecek hafta Ankara ve İstanbul'da başlaması planlanıyor. Sebze-meyve fiyatlarındaki yükselişle mücadeleye yönelik ola-

rak belediyelerin, gelecek haftadan itibaren belirledikleri noktalarda tanzim satış yerleri kuracağı ifade ediliyor. Belediyeler tarafından 

üretici hallerinden satın alınan meyve ve sebzelerin düşük kârla satılması, böylece komisyoncuların ve aracıların devre dışı kalması he-

defleniyor. Habertürk’e göre, ilk etapta Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri tarafından uygulanmaya başlanacak ve özellikle fiya-

tında regülasyona ihtiyaç duyulan sebze meyvelere öncelik verilecek.  

 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin elektrikli traktörünün Mart ayında tanıtılacağını belirtti. Tarımın makinesiz ola-

mayacağını ve mekanizasyonun çok önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, bununla birlikte dünyaya daha az karbon gazı salınacağını 

ve üreticilerin mazottan kurtulacağını ifade etti. Pakdemirli ayrıca Tarım 4.0 uygulamalarının hayata geçirilmesi gerektiğine değindi. 

 Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, sigortacılık sektörünün 2018'i 54,2 milyar TL'lik bir prim üretimiyle tamamladığını 

ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) ise 95 milyar TL'ye ulaşan bir fon birikimine ulaştığını söyledi. Çağlar, geçen sene sektörün 35 

milyar TL’lik hasar ödemesi yaptığını da ifade etti. Yabancı firmaların Türkiye'ye 2007'den beri sigorta sektörüne 7,9 milyar dolar kaynak 

veya sermaye transfer ettiğini kaydeden Çağlar, sektörün %72'sinin yabancı sigorta şirketlerinden oluştuğunu söyledi. 
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 Türkiye’de girişim ekosisteminin performansına ilişkin verileri sunan startups.watch 2018 yılı verilerini yayınladı. Yerli girişimlere ya-

pılan yatırımlar bir önceki yıla göre %46 düşerek 59 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece Türkiye startup’lara yapılan yatırımlar-

da Avrupa’da 16’ncı sıradan 21’nci sıraya gerilemiş oldu. Yatırım tarafındaki gerilemeye karşın birleşme ve satın alma işlemlerinde rekor 

kırıldı. 2018 yılında 30 yerli girişim 1,4 milyar dolara satıldı. Satış tutarının rekor kırmasında Trendyol’un %82’sinin 728 milyon dolara, 

OpsGenie’nin 295 milyon dolara ve Gram Games’in 250 milyon dolara satılması etkili oldu. En çok yatırım alanlarda 11,7 milyon dolar (10 

girişim) ile Fintech, 10,9 milyon dolar (10 girişim) ile SaaS (Software as a service) ve 8,5 milyon dolar (2 girişim) ile Pazarlama Teknolojileri 

ön plana çıkıyor. Yatırımın çoğunlukla tohum aşamasında gerçekleştiği görülüyor. 

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik, doğal gaz, petrol ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) piyasalarının bildirim yü-

kümlülük tablolarında değişikliğe gidildiği bildirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, elektrik piyasasındaki dağıtım şirketleri-

nin EPDK’ya yapacağı kesinti bildirimi sıklığı aylık olarak değiştirildi. Uzun dönemli doğalgaz ithalat lisansı sahibi olan şirketler, doğalgaz 

ithalat bildirimini aylık olarak yapacak. Petrol rafinerici lisansı sahipleri akaryakıt toptan fiyatı değişikliği bildirimini EPDK’ye yeni fiyatın 

uygulanmasından önceki günün sonuna kadar iletmiş olacak. LPG piyasası bildirim yükümlülük tablosunda yapılan değişikliğe göre ise 

rafinerici lisans sahipleri daha önce yıllık olarak yaptıkları gelir bildirimlerini aylık olarak yapacak. 

 Rusya’nın petrol ihracatı %38,2 arttı. Rusya’nın petrol ihracatı gelirleri 2018’de bir önceki yıla kıyasla %38,2, doğalgaz ihracatı gelirleri de 

%28,8 artarak toplamda 178,1 milyar dolara ulaştı. 

 Elektrik desteği 15 Şubat’ta başlıyor. Düzenli sosyal yardım alan 2,5 milyon haneye verilecek 80 TL’lik elektrik desteği, 15 Şubat’ta baş-

lıyor. Aile Bakanlığı, PTT’ye kontör yükleyecek. Elektrik faturası gelen dar gelirli vatandaş PTT’ye giderek destekten kalan tutarı ödeyecek. 

 SOCAR, 2 milyar dolar yatırım yapacağı yeni petrokimya tesisi ile yıllık 6 milyar dolarlık cari açığı bitireceğini açıkladı. SOCAR Türkiye 

CEO'su Gahramanov’un yaklaşık 2 milyar dolara mal olacağını söylediği tesis BP-SOCAR ortaklığında yapılacak ve dünya standartlarında 

PTA, P-Ksilen ve aromatik ürünler üretecek. Gahramanov, yatırım için bir finansal ortak alma konusunda çalışmalar yaptıklarını ve görüş-

melerin sürdüğünü de açıkladı. 
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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. 


