
Yoğun veri gündeminin takip edildiği haftanın ilk işlem gününde TL'de an-

lamlı bir hareket yaşanmadı. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dün 

dolar karşısında iyimser bir seyir izlemesi TL'yi de bir miktar destekledi. Geçti-

ğimiz haftayı 5,45 civarında tamamlayan dolar/TL genel olarak yatay bir seyir 

izledi. Bu sabah Asya rallisi ve dolar endeksindeki kayıpların etkisiyle kur 5,45 

direncinin altında, 5,4350 seviyesinde işlem görüyor. Yurtiçinde önemli bir 

veri açıklaması bulunmazken siyaset tarafında ise Cumhurbaşkanı Tayyip Er-

doğan, İstanbul'da Gebze-Halkalı Banliyö Tren hatlarının açılış törenine; Kü-

çükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de düzenlenecek mitingle-

re ve Sivaslılar buluşmasına katılacak. 

İngiltere Başbakanı Theresa May bugün son şansını deniyor. İngiliz Parla-

mentosu’na Brexit anlaşmasını oylamaya sunmasına bir gün kala İngiliz Baş-

bakanı Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüştü ve anlaş-

madaki değişiklikler üzerinde hukuken bağlayıcı güvenceler aldı. May 'ortak 

enstrüman', 'ortak açıklama' ve 'tek taraflı deklarasyon' şeklinde üç belge 

açıkladı. May bu belgelerle Kasım ayında AB ile üzerinde uzlaştığı Brexit anlaş-

masının en çekişmeli kısmı olan İrlanda "backstop" sınır güvencesi hükmünü 

ele almak istiyor. May İrlanda sınırı hakkında Parlamento’nun taleplerini kar-

şılayan ve yasal olarak bağlayıcı değişiklikler elde edildiğini açıklayarak Parla-

mento’dan anlaşmaya destek istedi. Başbakan 15 Ocak'ta reddedilen anlaş-

mayı bu haliyle onaylatmak için 116 milletvekilinin kabulüne ihtiyaç duyuyor. 

Juncker de bunun İngiltere için son şans olduğu konusunda uyararak "Üçüncü 

bir şans olmayacak, yeniden güvencelerin başka güvencesi olmayacak" dedi. 

İngiltere'nin 29 Mart'ta AB'den ayrılmasına 17 gün kaldı. Pazartesi günü 

1,30’un altında seyreden sterlin/dolar kuru May-Juncker toplantısı öncesi 

1,3290’a kadar yükseldi.. Sabah saatlerinde ise 1,3212’den işlem görüyor. 

Euro da Brexit gelişmelerinden olumlu etkileniyor, dolara karşı %0,2 yukarıda. 

Dün ABD teknoloji hisselerinde başlayan ralli bu sabah Asya’da risk algısını 

destekliyor. Hisse piyasaları %1 ve üzerinde primli. Öte yandan Venezuela’da-

ki elektrik krizi petrol üretimini kısıtlıyor, Brent / WTI bugün değer kazanıyor. 

12-Mar ABD, TÜFE, Şubat 
 İngiltere, Brexit oylaması 
13-Mar TCMB, Toplantı tutanakları (6 Mart) 
14-Mar TÜİK, Sanayi üretimi, Ocak 
 TCMB, Özel sektör yurtdışı kredi borcu, Ocak 
 TCMB, Beklenti endeksi, Mart 
15-Mar TÜİK, İşgücü istatistikleri, Aralık 
 TÜİK, Perakende satış endeksleri, Ocak 
 HMB, Bütçe dengesi, Şubat 
 TCMB, Kısa vadeli dış borç istatistikleri, Ocak 
 Euro Bölgesi, TÜFE, Şubat 
 ABD, Sanayi üretimi, Şubat 
  
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.43            6.291%

22 Nisan 2020 5.125% 98.94            6.125%

18 Mayıs 2021 4.875% 96.75            6.493%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 100,850          -0.68% -3.40% 10.50%

BİST-30 126,332          -0.61% -3.86% 10.49%

XUSIN 120,256          -0.12% 0.32% 14.67%

XBANK 132,563          -0.45% -3.81% 12.59%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.4445 0.34% 3.42% 2.97%

Euro/TL 6.1229 0.12% 2.99% 1.16%

Sepet Kur* 5.7735 0.08% 3.26% 1.92%

Euro/Dolar 1.1247 0.08% -0.79% -1.94%

Dolar/JPY 111.19 0.04% 1.30% 1.49%

DXY 97.2150 -0.13% 0.16% 0.96%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1294.00 -0.31% -1.09% 0.88%

Reuters/Jefferies CRB* 188.06 -0.08% 1.59% 6.80%

Brent (Dolar/varil) 66.58 0.18% 6.86% 22.72%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.77 0.14% 1.74% -5.58%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.64% 18.67%

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

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.18% 7.12%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.66% 2.63%
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2018 yılı son çeyreğinde tüm ana faaliyet gruplarında daralan aktivite sonucunda Türkiye ekonomisi, yıl genelinde YEP ve piyasa beklenti-

lerinin altında kalarak %2,6 büyüdü. Bu 2009 yılından bu yana en düşük büyüme performansı oldu. Yılın özellikle ikinci yarısında TL'de ya-

şanan değer kaybı, para politikası ve finansal koşullardaki sıkılaşma ile iç talepteki sert yavaşlamanın etkisi ikinci yarıda daralma olarak resmi 

verilere yansıdı. Tüketim frene basarken yatırımlardaki düşüşler ve stokların erimesi büyümeyi sınırladı, hemen hemen tüm yükü ihracat çekti. 

Mevsim etkilerinden arındırıldığında, üçüncü çeyrekte çeyreklik bazda küçülen iktisadi aktivite son çeyrekte de %2,4 daraldı ve ekonomi 

'teknik anlamda' resesyona girmiş oldu. Krediler ana trendinin haftalık olarak sınırlı yükselişler kaydetmeye başlaması, elektrik üretimindeki 

daralmanın yavaşlaması ve anket bazlı veri akışında görece daha ılımlı sinyaller gelmesiyle ekonomide dibin görülmüş olduğunu düşünüyoruz. 

Öte yandan 2019 yılı ilk yarısında daralmanın devam etmesini, yılın ikinci yarısında ise aktivitenin ivme kazanarak seneyi yıllık bazda %0,8’lik 

sınırlı ancak pozitif bir büyüme ile tamamlayacağını öngörmekteyiz. Tahminimiz üzerinde temel riskler Euro Bölgesi başta olmak üzere dış tica-

ret pazarlarında aktivitenin yavaşlıyor olması sebebiyle aşağı yönlüdür. 

Cari işlemler açığı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 6,2 milyar dolar azalarak 0,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ekonomik 

aktivitede yavaşlama ve TL'de yaşanan değer kaybı sonucu ithalattaki sert daralmanın etkisiyle Ağustos—Kasım döneminde ödemeler dengesi 

fazla vermiş, Aralık ayında ise aylık cari fazla dönemi sona ermişti. 2018 sonu itibarıyla yıllık cari açık rakamı 27,8 milyar dolara inmiş ve milli 

gelirin %3,5’ine gerilemişti. Ocak ayında on iki ay birikimli cari işlemler açığı 21,6 milyar dolara düşerek bu trendin hız kesmeden devam ettiği-

ni ortaya koydu. 2019 yılının ilk yarısında 9 milyar dolara kadar gerilemesini tahmin ettiğimiz 12 aylık cari açığın milli gelire oranı %1,0’ler sevi-

yesine inebilir. Milli gelirin tekrar büyüme kaydedeceğini öngördüğümüz 2019 ikinci yarısında cari açık tekrar yükselmeye başlayacaktır. Yıl 

sonunda ise cari açık tahminimiz 20,2 milyar dolar (GSYH’nın %2,6’sı). 

Cari açığın fonlamasında kısa vadeli girişlerin katkısı azaldı. Ocak ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 0,6 milyar dolar 

olarak gerçekleşirken (girişlerin yarısından fazlası gayrimenkul alımı), portföy yatırımlarında, hükümetin ve bankaların yeni tahvil ihraçları ile 

yabancıların hisse alımları kaynaklı olarak 6,1 milyar dolar tutarında net giriş kaydedildi. Şubat ayı resmi verilerinde Ocak ayında görüldüğü 

üzere yabancılar DİBS’te satıcı, hissede ise alıcı olacaklardır. Diğer yatırımlarda 0,6 milyar dolar tutarında net çıkış gerçekleşti. Yurtiçi bankala-

rın yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2,4 milyar dolar ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 2,2 milyar dolar 

net artış kaydetti. Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar nette 2,2 milyar dolarlık kredi geri ödemesi gerçekleştirdi. Sektörün 

uzun vadeli kredi kullanımındaki azalma sonucunda çevrim oranı %75’e geriledi. Resmi rezervlerde ise bu ay 3,5 milyar dolarlık bir artış yaşan-

dı. 

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) dün gece yarısından geçerli benzinin pompa fiyatında 15 kuruş zam yapıldığı-

nı açıkladı. Akaryakıt fiyatlarında 2018 Mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş ÖTV destekleriyle zamlar fiyatlara yansıtılmamı ş-

tı. ÖTV destekleri benzinde Kasım ayı başında, motorinde Kasım ayı sonunda, otogazda ise Aralık ayı başında sıfırlandı. 

Hazine finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 364 gün vadeli euro cinsi sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraç 

edeceğini duyurdu. Hazine'den yapılan yazılı açıklamada taleplerin 13 Mart'ta toplanacağı 364 gün vadeli 13 Mart 2020 itfalı DİBS'in dö-

nemsel kupon oranının %1,1 olduğu belirtildi. 

Türk Eximbank ICBC Turkey Bank’tan 3 yıl vadeli 350 milyon dolar tutarında fon temin etti. Bu kredi ile birlikte Türk Eximbank’ın 2019 ba-

şından beri sağladığı kaynak 1,3 milyar dolara ulaşırken, toplam yurtdışı borç stoku 10 milyar doları geçti. 

Garanti Bankası yurtdışından beş yıl vadeli 150 milyon dolar tutarında finansman sağladı. Bankanın KAP'a yaptığı açıklamaya göre finans-

man havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit işlemi ve hazine finansman işlemi çerçevesinde temin edildi. 
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Türk Hava Yolları (THYAO) – Şubat ayı trafik verilerini açıkladı. Şirketin toplam yolcu sayısı yıllık bazda %1,1 arttı ve 5,17 milyon oldu. Yolcu 

sayısı iç hatlarda %5 azalarak 2,26 milyon olurken, dış hatlar yolcu sayısı ise %6,3 arttı ve 2,91 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı 0,1 yüzde puan 

yükseldi ve %79,8 olarak gerçekleşti. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Şubat 2018 döneminde 10,2 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %3,1 arta-

rak 10,5 milyar seviyesine geldi. ÜYK, iç hat uçuşlarda %4,7 azalırken dış hat uçuşlarda ise %4,4 arttı.  

Ekim ayında Lion Air dün de Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçakların düşmesinin ardından filosunda bu tipte 11 adet uçak 

bulunan Türk Hava Yolları, Boeing ile konuyu görüştüklerini bildirdi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "737 

Max operasyonları ile ilgili olarak uçak üreticisi Boeing ile irtibat halindeyiz. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Gelişmeleri sıkı şekilde takip ediyo-

ruz. Tüm operasyonlarımızı uçuş emniyetine en üst seviyede uyarak yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. Türk Hava Yolları ayrıca Atatürk Havali-

manı'ndan İstanbul Havalimanı'na 6 Nisan tarihinde taşınacağını duyurdu. 

Pegasus (PGSUS) - Şubat ayı trafik verilerini açıkladı. Pegasus’un toplam yolcu sayısı Şubat’ta bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6 arttı ve 

2,09 milyon oldu. İç hat yolcu sayısı %6,4 azaldı ve 1,21 milyon oldu. Dış hat yolcu sayısı ise %17,1 arttı ve 0,88 milyon oldu. Doluluk oranı 2,1 

yüzde puan iyileşme gösterdi ve %85 seviyesine ulaştı (iç hatlar: %88,2, dış hatlar: %81).    

KPMG tarafından hazırlanan ve küresel ekonomide ön plana çıkan ve otomotivde tanınmış markalara sahip 25 ülkenin otonom araç dün-

yasına ne kadar hazır olduğunu gösteren “Otonom Araçlara Hazırlık Endeksi” (AVRI) 2019 yılı sonuçları açıklandı. Otonom araç alanında 

önde gelen çalışmalarda bulunan ülkelerin, politika, mevzuat, altyapı, teknoloji, inovasyon ve tüketici kabulü faktörlerine göre değerlendirildi-

ği araştırmada bu yıl da Hollanda ilk sırada yer aldı. Geçen yılki ilk araştırmada ikinci sırada yer alan Singapur koltuğunu korurken, bu yıl araş-

tırmaya yeni dâhil edilen 5 ülkeden biri olan Norveç üçüncülüğe yerleşti. Listede ilk 10’da bulunan ülkelerin 6’sı Avrupa kıtasında.  

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinin 2018 yılı dönüştürülebilir atık ithalat ve ihracat verilerini yayımladı. Buna göre, AB üyesi 28 

ülke, geçen yıl toplam 16,6 milyar euroluk atık ihracatı, 11,2 milyar euroluk atık ithalatı gerçekleştirdi. AB ülkelerinin söz konusu dönemde atık 

ihracatı 41,4 milyon ton, atık ithalatı ise 13,1 milyon ton oldu. AB ülkelerinden dönüştürülebilir atık ithal eden ülkeler arasında ilk sırayı Türki-

ye aldı. Türkiye, 2018 yılında AB ülkelerinden yaklaşık 13 milyon ton dönüştürülebilir atık ithal etti. AB'den atık ithalatında Türkiye'yi en yakın 

5,2 milyon tonla Çin, 4,7 milyon tonla Hindistan, 2,2 milyon tonla Pakistan ve 1,9 milyon tonla Endonezya takip ediyor.  

Antalya'da avokado üretim alanı yaklaşık 5 bin dekara ulaştı. Antalya'da ülke üretiminin %89'unun gerçekleştirildiği avokadonun yetiştiril-

diği alanın yaklaşık 5 bin dekara ulaştığı ifade ediliyor. 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ABD’nin 2024 yılına kadar dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olacağını bildirdi. IEA’nın yıllık petrol piyasa-

ları tahminine göre, kayaç petrolü üretimiyle 2021 yılında net petrol ihracatçısı konumuna gelme yolunda ilerleyen ABD’nin 2024 yılına kadar 

Rusya ile Suudi Arabistan’ı geçerek dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olması bekleniyor.  

417 maden sahası için ihale süreci başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mithat Cansız sosyal medya hesabından 

yaptığı açıklamada, "MAPEG tarafından ihale edilerek arama ve işletmeye açılacak olan toplam 417 adet maden sahasının ilk ihalesi bugün 

itibarıyla başlamıştır" dedi. 

Avrupa Birliği (AB), Zorlu Enerji’ye enerji depolama projesi kapsamında 900 bin dolar destek vermeyi planlıyor. Zorlu Enerji, AB’nin araştır-

ma ve inovasyon programı Horizon 2020 kapsamındaki GeoSmart projesinden, enerji depolama alanında yapılacak çalışmalar için, Kızıldere-1 

Jeotermal Enerji Santrali ile 900 bin dolar tutarında fon almaya hak kazandı. Nisan ayında koordinasyon çalışmaları başlayacak olan proje, 18 

ay sonra saha uygulamaları aşamasına geçecek ve 4 yıl içinde tamamlanacak. Horizon 2020 Programı, inovatif enerji projelerine 5,9 milyar 

avro fon ayırıyor. 
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Mimsan Grup, Özbekistan’ın şehir ısıtma altyapısını yenilemek üzere yatırım ve işbirliği anlaşması imzaladı. Orta Asya ülkelerinde faaliyet 

göstermek üzere, Özbekistan’da Mimsan Central Asia adlı bir şirket kuran Mimsan Grup, Özbekistan’da şehir ısıtma altyapılarını yenilemenin 

yanında enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi konusunda aktif sorumluluk üstlenmeyi planlıyor. 

Aksu Enerji, ABD menşeli yatırım şirketi ile "tahsisli hisse satışı ile alakalı niyet mektubu" çerçevesinde görüşmelere başlandığını duyurdu. 

KAP'a yapılan açıklamada, görüşme yapılan şirketin ismi belirtilmedi. 
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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. 


