
 Geçen hafta Avrupa ekonomisine yönelik endişelerin artması ve ABD - 

Çin ticaret görüşmesine yönelik iyimser beklentilerin azalması risk işta-

hını zayıflattı. Bu hafta başında ise piyasalarda risk iştahının dengeli 

olduğunu görüyoruz. Haftanın ikinci yarısına kadar gerek yurtiçinde ge-

rekse yurtdışında veri akışı sınırlı. Ancak “sabırlı FED karşısında” doların 

küresel kuvveti devam ediyor. Küresel konjonktür gelişmekte olan ülke 

para birimlerini desteklemekten uzak. Yurtiçinde sanayi üretimi, cari iş-

lemler dengesi, TCMB Beklenti Anketi ve Cuma piyasa kapanışı sonrasın-

da S&P Türkiye kredi notu değerlemesi takip edilecek. S&P’nin kredi no-

tunda herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Siyaset gündeminde ise bu-

gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Keçiören Kalaba ve Sincan Lale 

meydanlarında toplu açılış törenlerine katılacak, sonrasında partisinin 

genel merkezinde MYK Toplantısı'na başkanlık edecek. Enerji Bakanı Fa-

tih Dönmez, İstanbul'da TPAO Batı Çeltek-1 ve Batı Değirmenköy 4-5 Ku-

yularının flare yakma törenlerine katılacak. CHP MYK, Genel Başkan Ke-

mal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.  

 Bir hafta süren tatilin ardından haftaya dalgalı bağlayan Çin'de Shen-

zen 300 endeksi %0,4 yükseldi. Ancak küresel ekonomik büyümeye 

ilişkin endişeler ve ABD-Çin ticaret görüşmelerinin yön verdiği Asya bor-

saları genel olarak haftaya düşüşle başladı. Japonya bugün tatil, dolayı-

sıyla Asya'da hacimler de sınırlı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsaları-

nı izleyen MSCI endeksi yatay ekside seyretti. Yatırımcılar bu hafta ABD 

ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin bir sonraki turu kapsamında 

ABD heyetinin Çin'e yapacağı seyahati izleyecekler. İki ülke gümrük ver-

gilerindeki artışın ertelendiği 1 Mart'a kadar mutabakata varmaya çalışı-

yor. Görüşmelere ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Ba-

kanı Steven Mnuchin başkanlık edecek. ABD Başkanı Trump’ın Şubat ayı 

içerisinde Çin’e gitmesi beklenirken, son açıklamalar ABD-Çin anlaşması 

için son tarih olan 2 Mart’tan önce Trump’ın Çin’e gitmeyeceği yönünde. 

Piyasa olası bir anlaşmaya kısa vadede olumlu tepki verecektir. Aksi tak-

dirde dolardaki tırmanma trendi devam edecektir. Dolar endeksi Cuma 

kapanışa göre hafif yükselişle 96,7'ye yükseldi ve art arda sekizinci gün-
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.57            5.986%

22 Nisan 2020 5.125% 98.91            6.077%

18 Mayıs 2021 4.875% 96.88            6.373%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 102,452          -0.32% 11.74% -11.17%

BİST-30 128,712          -0.33% 11.77% -9.43%

XUSIN 118,390          -0.64% 9.88% -8.52%

XBANK 134,004          -0.17% 15.67% -21.81%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.2464 -0.32% -2.77% 38.46%

Euro/TL 5.9380 -0.56% -4.23% 30.57%

Sepet Kur* 5.5958 -0.47% -3.44% 34.23%

Euro/Dolar 1.1328 -0.11% -1.37% -5.57%

Dolar/JPY 109.72 -0.07% 1.27% -2.62%

DXY 96.6370 0.06% 1.01% 4.96%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1313.99 0.30% 2.06% 0.89%

Reuters/Jefferies CRB* 185.03 -0.03% -0.12% -6.08%

Brent (Dolar/varil) 62.10 -0.98% 4.24% -8.05%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.58 3.10% 15.88% -9.82%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.37% 18.40%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 14.58% 14.62%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.81% 6.72%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.63% 2.66%
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de de yükseliş kaydetti. Öte yandan sınır güvenliği konusunda zıt fikirlere sahip olan Demokratlar ve Cumhuriyetçiler hafta sonunda yine 

anlaşamadılar ve hükümetin tekrar kapanması riski belirdi. Euro/dolar paritesi kritik 1,13 seviyesine doğru geri çekilmeye devam ediyor. 

Geçen hafta açıklanan Almanya verilerinin ardından Avrupa Komisyonu'nun bölgeye dair büyüme ve enflasyon tahminlerini sert şekilde 

düşürmesi kaygı yaratıyor. Brexit haberleri bu hafta içinde de devam edecek. Başbakan May Kuzey İrlanda konusunda istediğini almazsa 

Perşembe günü parlamento da B planı üzerine tartışmalar başlayacak. Artık anlaşmasız çıkış ihtimalini yüksek ve bu durum sterlin/dolar 

üzerinde baskının artacağı anlamına geliyor. Yurtdışında veri takvimi ise yoğun: ABD'den Çarşamba günü Ocak ayına ilişkin TÜFE rakamla-

rı açıklanacak. Enerji fiyatlarındaki düşüşün neticesinde aylık enflasyon beklentisi %0,1. Zayıf gelmesi beklenen rakam ile yıllık enflasyon 

2018 yıl sonu değeri olan %1,9'dan %1,4-%1,5 seviyelerine gerileyebilir. Çekirdek enflasyonda da yıllık bazda gerileme ihtimali yüksek. 

Perşembe günü ABD'den perakende satışlar (Aralık), Cuma günü ise sanayi üretimi (Ocak) verileri gelecek. Avrupa tarafında ise Çarşamba 

günü bölge ülkelerinin milli gelir rakamları açıklanacak. Gözler Almanya büyümesinde olacak. 

 Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için bir çok ilde tanzim satış noktası kuruluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 34 ilçede 

50 noktada satış yapılacağı açıklandı. Ankara'da ise 15 noktada satış yapılacak. Belediyeler bir çok ilde gıda satışına başlarken gıda fiyatla-

rındaki yükselişin vatandaşı sömürü aracı olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hallerde "terör estirenlerin" işini en kısa za-

manda bitireceklerini söyledi. Ticaret Bakanlığı ise geçen haftaki hal denetimlerine ilişkin sonuçları açıkladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-

can, "denetimlerde sebze ve meyvelerin alış ve satış fiyatlarında %800'lere varan oranlarda fahiş fiyat artışlarının bulunduğunun tespit 

edildiğini" söyledi. Denetimlerde 88 firma hakkında 2 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı. 

 Aydın-Denizli Otoyolu Projesi’nin, yap-işlet-devret (YİD) modeli kapsamındaki ihalesi 26 Mart’ta gerçekleşecek. 

 İş Bankası'nın net kârı geçen yıl %9,2 artışla 6,8 milyar liraya yükseldi. Bankanın Cuma akşamı açıkladığı konsolide olmayan bilançosu-

na göre krediler 2017 sonuna kıyasla %8,3 artışla 260,2 milyar lira oldu. Net faiz gelirleri geçen yılın tamamında %29,1 artışla 17,1 milyar 

lira olurken, ücret ve komisyonlar %30,6 artışla 4,4 milyar liraya çıktı. Bu arada İş Bankası ihracatçılara sunduğu destekler hakkında basın 

toplantısı düzenleyecek. 

 ING Bank, 2018 yılında 1 milyar 140 milyon 634 bin TL net kâr elde etti. Bankanın, 2018 yılında konsolide aktif toplamı 68,4 milyar TL 

olarak gerçekleşirken, konsolide öz kaynakları 7,7 milyar TL’ye ulaştı. Konsolide sermaye yeterlilik oranı ise %21,11 oldu. Bankanın top-

lam krediler hacminin 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 47,2 milyar TL seviyesine ulaştığını kaydedilirken, geniş tabanlı ve küçük tasarrufları 

kapsayan mevduat hacmi toplamı ise 32,3 milyar TL oldu. 

 

 Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak ayına ilişkin verileri açıkladı. Toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %12 aza-

larak 110 bin olarak gerçekleşti. Bu dönemde yurt içi satışlar %60’lık düşüşle 15 bin adede geriledi. İhracat ise Ocak’ta %1 daralarak 94 

bin adet seviyesinde gerçekleşti. 

 Aselsan (ASELS) – Cuma günü Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamalarla iki yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Savun-

ma Sanayi Başkanlığı (SSB) ile güvenlik sistemleri konusunda 58,3 milyon TL ve 21,3 milyon dolar tutarında sözleşme imzalanırken, şirke-

tin STM, Havelsan ve Asfat ile oluşturduğu iş ortaklığı SSB ile Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi’ne ilişkin Asel-

san’ın payının 512,4 milyon TL olduğu bir sözleşme imzaladı. Sözleşmeler kapsamında projelerin teslimatları sırasıyla 2019-2020’de ve 

2021-2027 arasında gerçekleştirilecek. 
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 Tarım ve Orman Bakanlığının “Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ"i, 

Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, su ürünleri yetiştiriciliğini İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönet-

melik kapsamında yapan yetiştiricilere “iyi tarım desteği" sağlanacak. Çipura, levrek ve alabalık türlerinin toplamı için alınabilecek destek 

en fazla 250 bin kilogramla sınırlandırılırken, destek miktarı kilogram başına 25 kuruş olarak belirlendi.  

 Kuru meyve ihracatı 1,4 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir 

ve kuru kayısının ana ihraç ürünleri olduğu kuru meyve sektörünün, 2023 yılı için ortaya koyduğu 3 milyar dolar ihracat hedefine ulaşma-

sı için Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Ku-

rulu ortaklığında Ortak Eylem Komisyonu’nun kurulacağı belirtiliyor. 

 Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir progra-

mın hayata geçirileceğini belirtti. "Seracılık Kredi Paketi"ne ilişkin değerlendirmede bulunan Albayrak, Hazine destekli Ziraat Bankası 

kredi paketinin seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacağını bildirdi. Paket kapsamında, %

8,25 faizli, yapılan yatırımın %75'ine kadar kapsayan, toplamda 7 yıla kadar vadeli, 2 yıla kadar ödemesiz, 10 milyon liraya kadar olan ya-

tırımlar için Hazine desteği verileceği belirtiliyor. 

 Kitap ve süreli yayında KDV kalkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kitapta, dergide, gazetede %8 olan KDV oranı-

nın sıfırlanacağı açıklandı. Türkiye'de 2017'de 6124 gazete ve dergi yayımlanırken, bunun yaklaşık %60'ını dergiler oluşturuyor. Türki-

ye’de yayımlanan kitap sayısı ise 2017’de 58 bin civarında. 

 Dünya ticaretinin en önemli göstergelerinden biri olan Baltık Kuru Yük Endeksi’nde (BDI) son dönemdeki hızlı düşüş endişe yaratmaya 

devam ediyor. Aralık ortasında 1.400 puan seviyesinde olan BDI, Ocak ayında 850 puana gerilerken, Şubat ayının ilk haftasında da 601 

puana düştü. Son bir yıldaki BDI’deki düşüş %50’ye yaklaşırken, sektör temsilcileri, bu kadar kısa sürede bu derece hızlı bir gerilemenin 

normal olmadığını ve piyasalarda daha büyük bir kayıp yaşanma ihtimalinin göz önüne alınması gerektiğine işaret ediyorlar. Navlunda 

düşüşe yol açan küresel büyüme kaygılarını tetikleyen ticaret savaşları ve Brexit konusu yakından takip edilecek. 

 Bilişim teknolojileri (BT) pazar araştırma kuruluşu International Data Corporation (IDC) 2019 yılına ilişkin Türkiye öngörülerini paylaş-

tı. Rapor 2019 yılında Türkiye’de bilişim ve iletişim teknolojisi harcamalarının 17,1 milyar dolara ulaşacağını öngörürken, Telekom servis-

leri haricinde kalan BT pazarının ise 8,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği bekleniyor. En çok BT harcaması yapan sektörler olarak 

telekomünikasyon, finans, kamu, üretim ve perakende ön plana çıkıyor.   

 Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkan Vekili Ünal Gökmen, "Eximbank ile KOBİ üretimini destekleyecek bir paket ile ilgili çalışmamız 

var. İhracatı desteklemek için ihracat yapacak her türlü yatırımcıya, Eximbank ile beraber çok uygun şartlarda yabancı para finansma-

nı sağlayacağız." ifadelerini kullandı. 

 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini kazanan ve önlisans alan şirketlerde, hisse devri yasağı kaldırıldı. İhaleleri alan 

şirketlerin yeni ortaklarla yollarına devam etmesini mevzuat engelliyordu. Habertürk’ün haberine göre Resmi Gazete’de yayımlanması 

beklenen düzeltme sonrasında önlisans sahibi şirketler, ortaklık yapısını değiştirebilecek ve pay devri yapabilecek. 

 Çerkezköy Termik Santrali projesi iptal edildi. TEMA Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinin 

yakınında Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından kurulması planlanan 990 megavat kurulu güce sahip Çerkezköy Termik Santrali projesi-

nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4 Şubat 2019 itibariyle sonlandırıldı. Tekirdağ’ın 

Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinin yakınında planlanan termik santralin, etrafı büyük ovalarla çevrilmiş 500 hektarlık bir meşe ormanının 

üzerine kurulması planlanıyordu. 
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 Türkiye’nin yıllık elektrik talebinin 2023 yılında 376 milyar kilovatsaate ulaşması bekleniyor. Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeri-

ya Aydın, Türkiye Jeotermal Kongresi’nde yaptığı konuşmada, 2027 yılında ise 437 milyar kilovatsaatlik elektrik talebine ulaşılacağı öngö-

rüsünü de paylaştı. 

 Elektrikte "tarımsal tarife" değişikliği yapılması planlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte "tarımsal sula-

ma" tarifesinin adının "tarımsal faaliyetler" olarak değiştirileceğini belirterek, "Tarımsal faaliyetler elektrik tarifesinin içinde, hayvancılık 

başta olmak üzere bununla ilişkili konular yer alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve bakanlığımız bu konuda çalışıyor" dedi. 
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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. 


