
Geride kalan haftaya dolar/TL'de yükseliş hareketi damga vurdu. Hafta için-

de TCMB faiz kararı sonrasında sert şekilde yükselen dolar/TL'de Cuma günü 

5,4880 test edildi ve sonrasında her iki yönde dalgalandı. Gelişmekte olan 

ülke para birimlerine yönelik iyimserlik ve beklentilerin altında gelen ABD ta-

rım dışı istihdam verileriyle gün içindeki kayıplarının önemli bölümünü telafi 

etti ve 5,46'nın altına geriledi. ABD'de istihdam verileri sonrası güç kaybeden 

küresel dolar hareketinin etkisiyle bu sabah dolar/TL kuru 5,45 direncinin al-

tında 5,44 seviyesinde işlem görüyor.  

Veri akışı açısından oldukça yoğun bir haftaya başlıyoruz. Bugün Türkiye'de 

2018 yılı 4. çeyreğine ilişkin GSYH ile Ocak ayı ödemeler dengesi verileri takip 

edilecek. Yerel seçimler öncesinde 2018 yılında ülkenin büyüme performansı-

nı görüyor olacağız. TL'deki sert değer kaybı, finansal koşullardaki sıkılaşma 

ve iç talepteki yavaşlamanın etkisiyle GSYH'nin son çeyreğinde %2,7 daralma-

sı, 2018 genelinde ise büyümenin %2,6 ile %3,8'lik YEP tahminlerinin altında 

kalması bekleniyor. TSKB tahmini ise 4. çeyrekte %2'lik bir daralma gerçekleş-

tiği yönünde. Öncü sanayi üretimi, kredi büyümesi ve imalat PMI verileri eko-

nomideki daralmayı ortaya koyarken Türkiye’nin çeyreklik bazda iki çeyrek 

üst üste küçülerek teknik anlamda resesyona girmesi olası. Cari dengede ise 

Ocak'ta 0,8 milyar dolar açık tahmin ediliyor. Cari açığın bu sene sonunda 20 

milyar doların altına gerilemesi ihtimal dahilinde. Haftanın kalanında ise Ocak 

ayı sanayi üretimi, TCMB Beklenti Anketi ve Aralık dönemi işsizlik verileri öne 

çıkacaktır. Siyasi tarafta ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şırnak ve Hakka-

ri'deki mitinglerde halka hitap edecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstan-

bul'da Türk Eximbank-ICBC protokol imza törenine katılacak. 

Asya tarafında gelişmekte olan ülke kurları haftaya dolara karşı hafif yükse-

lişle başladı.  Çin'deki lokomotif hisseleri izleyen CSI300 endeksi Cuma günkü 

%4 düşüşün ardından bugün %0,5 artıda seyretti. Endeks Cuma günü aracı bir 

kurumun ülkedeki başlıca bir sigorta şirketi hisseleri hakkında yatırımcılara 

"sat" uyarısında bulunmasının ardından sert gerilemişti. Bu arada Çin Merkez 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.43            6.289%

22 Nisan 2020 5.125% 98.83            6.225%

18 Mayıs 2021 4.875% 96.75            6.491%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 101,538          -0.73% -0.89% 11.25%

BİST-30 127,108          -0.66% -1.25% 11.16%

XUSIN 120,401          -0.93% 1.70% 14.81%

XBANK 133,160          -1.46% -0.63% 13.10%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.4260 -0.81% 3.93% 2.62%

Euro/TL 6.1153 -0.34% 2.75% 1.04%

Sepet Kur* 5.7781 -0.20% 2.98% 1.84%

Euro/Dolar 1.1238 0.41% -1.31% -2.01%

Dolar/JPY 111.15 -0.39% 1.62% 1.45%

DXY 97.3060 0.10% 0.69% 1.28%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1298.01 0.97% -1.22% 1.19%

Reuters/Jefferies CRB* 188.26 -0.10% 1.64% 6.88%

Brent (Dolar/varil) 65.74 0.30% 7.20% 21.32%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.87 -1.92% 2.28% -4.42%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.67% 18.80%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.40% 15.43%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.64% 2.64%
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Bankası Başkanı Yi Gang, ABD ile Çin’in ticaret görüşmelerinde bir çok önemli sorunda uzlaşmaya vardığını, kurlar konusunda da 'anlamlı' tar-

tışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Yi ayrıca kurları rekabetçi amaçla kullanmadıklarını belirtti. Japonya da bu sabah benzer şekilde artıda. 

ABD'de tarım dışı istihdam Şubat ayında 20 bin artış kaydederek 180 bin kişilik artış beklentilerinin altında kaldı. Veri ABD ekonomisinde 

gözlenen ivme kaybının ardından bu yavaşlamanın hızlanacağı endişelerini de gündeme getirdi ve FED'in bundan sonraki faiz artırımlarında 

"sabırlı" olacağı açıklamalarıyla uyumlu bir görünüm sundu. Öte yandan çalışanların saatlik ücretlerindeki yıllık artış Nisan 2009'dan bu yana 

en yüksek seviyeye çıkarken, işsizlik oranı tekrar %4'ün altına geriledi.  Verinin ardından ABD Hazine tahvil getirileri gerilerken, ABD'nin 10 yıl 

vadeli tahvilinin getirisi %2,61'e kadar gerileyerek iki ayın dip seviyesini gördü. Tahvilin getirisi bugün ise %2,64'te bulunuyor. Tarım dışı istih-

damın beklentinin altında kalmasının etkisiyle euro/dolar paritesi 1,1245 düzeyine kadar yükseldi. Yükselişin yeni haftada da devam etmesi 

halinde 1,310 direnç olarak izlenebilir. Düşüşlerde ise 1,1220 ve 1,1175 destek oluşturabilir. 

FED Başkanı Powell'ın dün gece yapmış olduğu açıklamalarda, faiz artırımları konusunda beklemede kalmaya devam edeceklerini söyleye-

rek, FED'in mevcut molası için açık bir zaman sınırı olmadığını ifade etti. Büyüme, istihdam, maaşlar ve enflasyon verilerini takip ettiklerini 

belirten Powell, son 3 ayda yaşananlarla küresel ekonominin yavaşlamaya başladığını gördüklerini söyledi. İyi görünen ABD ekonomisine yö-

nelik ana risklerin Çin ve Avrupa’da düşük büyüme olduğunu kaydeden Powell, faiz adımı atmadan önce hem iç hem de dış gelişmelerin nere-

ye yönleneceğini görmek istediklerini söyledi. 

Bu hafta yapılacak olan Brexit oylaması öncesinde sterline dikkat. İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin Salı günü Brexit an-

laşmasını reddetmeleri halinde AB'den asla çıkamayacaklarını söyledi. Sterlin İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Pazar günü yaptığı açık-

lamaların ardından tekrar satış baskısı altında kaldı. Hunt, hükümetin AB'den çıkış anlaşmasını parlamentonun reddetmesi halinde Brexit kara-

rının tersine çevrilebileceğini belirtti. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, geçen yıl 5 bin 914 firmaya yatırımlarındaki bina inşaat harcamalarıyla makine ve teçhizat alımla-

rında belirli muafiyet ve destekler sağlayacak yatırım teşvik belgesi verildi. Belgelerde öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 157 milyar 296 

milyon lira oldu. Düzenlenen belgelerin 5 bin 581 adedi yerli, 333 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alındı. Yerli firmalara düzenle-

nen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 114 milyar 776 milyon lira, yabancılara düzenlenen teşvik belgelerinde ise 42 

milyar 521 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl en çok yatırım teşvik belgesi 3 bin 250 adet ile imalat sektörüne verildi. Bu sektörü, bin 

598 adet ile hizmet, 619 adet ile enerji, 281 adet ile tarım ve 166 adet ile madencilik sektörleri takip etti. Sektörlere göre sabit yatırım tutarları 

da hizmetlerde 64 milyar 865 milyon lira, imalatta 64 milyar 285 milyon lira, enerjide 21 milyar 833 milyon lira, madencilikte 3 milyar 785 mil-

yon lira ve tarımda 2 milyar 528 milyon lira oldu. 

Albaraka Türk 450 milyon lira tutarlı kira sertifikasının halka arzını gerçekleştirdi. 325 milyon TL olarak hedeflediği kira sertifikası ihracı, 

gelen yüksek taleple birlikte 450 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu, aynı zamanda Albaraka Türk’ün gerçekleştirdiği en yüksek tutarlı kira sertifi-

kası ihracı oldu. 112 gün vadeli ve halka arz yöntemiyle gerçekleştirilen ihraca bin 124 bireysel yatırımcı katılım sağladı ve ihraç tutarının %

66’sı bireysel yatırımcılara tahsis edildi. İhraca gelen yoğun talep ve yatırımcı ağının tabana yayılmasında, süreçlerin dijitalleştirilmesi ve inter-

net şube üzerinden çok kısa süre içinde yatırım hesabı açılarak talepte bulunulabilmesi etkili oldu. 

Cengiz İnşaat Libya’dan tazminat kazandı. Cengiz İnşaat, Libya’da yürüttüğü iki adet projeden 2009-2011 yılları arasında zarara uğradığını 

iddia ederek 2016 yılında bir dava açmıştı. Habertürk’te yer alan habere göre merkezi Paris’te bulunan Uluslararası Ticaret Odası’nda 

(International Chamber of Commerce) açılan davada Cengiz İnşaat’ın Muammer Kaddafi döneminde verilen projelerde zarara uğradığı kararı-

na varıldı. Uluslararası Ticaret Odası’nın aldığı karar ile Libya Hükümeti, Cengiz Holding’e 50 milyon euro ödeyecek.  
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, bu yılın ilk iki ayında İstanbul'daki havalimanların-

dan hizmet alan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 216 bin 490 artarak, 15 milyon 285 bin 517'ye yükseldi. Havalimanından, iç 

hatlarda 2 milyon 654 bin 917, dış hatlarda 7 milyon 189 bin 114 yolcu hizmet aldı. İstanbul'daki havalimanlarından icra edilen geliş ve gidiş 

seferleri 107 bin 338 olarak hesaplandı. Bu rakam hava trafiğinde geçen seneye göre bin 780 seferlik artışa tekabül ediyor.  

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, 2019'da 1, 2023 yılında ise 2 milyar dolar ihracat he-

deflediklerini bildirdi. Zandar, 2018'de Rusya’ya %78’lik artışla 132,1 milyon dolarlık ayakkabı ihraç ettiklerini, 2019 ve sonraki yıllarda Rusya 

pazarına ihracatı artırmak istediklerini kaydetti. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, döviz kuru dalgalanmalarından en çok etkilenen sektörün tarım olduğunu belirterek "Toprak 

Mahsulleri Ofisi (TMO) olarak sizlerin mahsullerinizi, ürünlerinizi en az %25-30 daha fazla ödeyerek alacağız." dedi. 

Patates ithalatına sıfır gümrük vergili 200 bin ton tarife kontenjanı açıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı ka-

rarına göre, sıfır gümrük vergili patates ithalatı 20 Nisan'a kadar yapılabilecek. Tarife kontenjanının dağıtımı, Ticaret Bakanlığı tarafından ya-

yımlanacak tebliğle belirlenecek. 

Türkiye en çok yaş meyve ve sebzeyi Rusya'ya sattı. Türkiye'den 2019'un Ocak-Şubat döneminde 100 ülkeye toplam 365,7 milyon dolarlık 

yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde 104,5 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatıyla Rusya ilk sırada yer aldı. 

Türkiye'de online mecralardan satışları %15'e kadar çıkan Samsung Türkiye’de üretime giriyor. Türkiye’de üretim yatırımı için hazırlanan 

Samsung, mağaza sayısını da 450’ye çıkaracak. Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, "Türkiye'de iki üründe üretime 

başlıyoruz. Biri elektrikli süpürge diğeri de TV'lerin montaj hatlarını burada kurmak için yatırımlar yapacağız. Elektrikli süpürge için bir firma ile 

anlaştık ve burada bizim kalitemizle üretimi sağlayacağız." dedi. Samsung'un hedefinin, Türkiye'de kalıcı bir şekilde televizyonda 1 numara, 

beyaz eşyada ise ilk 3 oyuncudan biri olmak olduğunun altını çizen Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim ise, yapay zeka ve 5G 

için üç yıl içinde 22 milyar dolarlık yatırım gerçekleştireceklerini söyledi.  

Tüketici teknolojisi ürünleri pazarı geçen yıl bir önceki yıla göre %11,6 büyüyerek 61 milyar liralık ciro kaydetti. Araştırma kuruluşu GfK Te-

max'ın verilerine göre, 61 milyar liralık tüketici teknolojisi pazarında en yüksek payı 27 milyar lirayla telekomünikasyon sektörü alırken, onu 

15,7 milyar lira ile büyük beyaz eşya, 7,3 milyar lirayla tüketici elektroniği, 5,5 milyar lira ile küçük ev aletleri ve 4,7 milyar lirayla bilgi teknolo-

jileri takip etti. Telekom sektörü geçen yılın son çeyreğinde 5,7 milyar liralık ciro elde ederken, en büyük pay akıllı telefon kategorisinden gel-

di. Akıllı telefon pazarının ise son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre ciro bazında %21 daraldığı belirtiliyor. Akıllı telefon fiyatlarında-

ki kur etkisi ve taksit sınırlamasıyla birlikte, pazarın adetsel olarak orta segment ürünlere kaydığı ve son çeyrekte %27 daraldığı ifade ediliyor.  

Enerji Bakanlığı, elektriğin %60-%65’ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedefliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 

Dönmez, "Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir kaynaklara nasıl ağırlık vereceğimizin gayreti içindeyiz. Geçtiğimiz yıl ürettiğimiz elektriğin 

yaklaşık yarısını yerli kaynaklardan ürettik. Bu yıl Ocak ayında %60'la başladık. Hedefimiz, ürettiğimiz elektriğin %60-65'ini yerli ve yenilenebilir 

kaynaklardan elde etmek." diye konuştu. 

Jeotermal enerjiden elektrik üretimi arttı. Jeotermal kaynaklardan üretilen elektrik, 2019’un Ocak ve Şubat aylarında geçen yılın aynı ayları-

na göre yaklaşık %23 arttı. Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneğinden (JESDER) yapılan açıklamada, Türkiye'de jeotermal elektrik 

santrallerinin kurulu gücünün şubat sonu itibarıyla bin 347 megavata ulaştığı kaydedildi. Türkiye'de 2020'ye kadar kurulu gücün 2 bin megava-

ta çıkacağını tahmin ettiklerini aktaran JESDER Başkanı Ali Kındap," 2023 yılında ise 3 bin megavat kurulu güce ulaşma hedefimiz var ancak 

bunların gerçekleşmesi için sektörün önünü görmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. 



Gündem | 11 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. 


