
Küresel anlamda dolar kuvvetinin hissedildiği günde dolar/TL dün gün içeri-

sinde 5,75'i aşarken %1,2’lik değer kaybı ile TL gelişmekte olan ülke para 

birimleri arasında en kötü performansı gösteren para birimi oldu. Dün açık-

lanan veride Merkez Bankası’nın net rezervlerinde 1,8 milyar dolarlık düşüş 

görülmesi TL üzerinde baskı yarattı. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarında 

yaklaşık 6 ay sonra ilk defa görülen gerileme de TL’ye yeterli desteği vereme-

di. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 19 baz puan artışla 431 baz puana çıkarak yak-

laşık iki haftanın en yüksek seviyesini gördü. Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri 

de kayıplar yaşadı. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi spot kapanışta %

17,71 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi spot kapanışta %22,70 seviye-

sindeydi. 

Türkiye'yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın temsil edeceği IMF-

Dünya Bankası Bahar Toplantıları 12-14 Nisan'da Washington'da yapılacak. 

Bakan Albayrak'ın, organizasyon kapsamındaki G-20 Hazine ve Maliye Bakan-

ları ile Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılması bekleniyor. Bakan 

Albayrak, ayrıca çeşitli üst düzey temaslarda bulunacak ve Amerikalı yatırım-

cılarla görüşmeler yapacak. 

Cari işlemler açığı Şubat ayında 0,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu de-

ğerle cari açık bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 3,8 milyar dolar azalmış oldu. 

On iki ay birikimli cari işlemler açığı 17 milyar dolara geriledi. Şubat ayında 

oluşan cari açık, yine enerji ve altın ithalatı kaynaklı olarak dış ticarette veri-

len 1,1 milyar dolarlık açık pozisyonundan doğdu. Ancak dış ticaret açığı sınırlı 

talep koşulları neticesinde geçen senenin aynı ayına kıyasla 3,7 milyar dolar 

azaldı. Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise on iki ay birikimli bakıldığın-

da 27,9 milyar dolar seviyesine ulaştı. Fonlama tarafında ise 12 ay birikimli 

bakıldığında, Şubat ayında doğrudan yatırımlar, yurtdışı kaynaklı uzun vadeli 

kredi ve mevduat kanalıyla yaklaşık 12 milyar dolarlık kaynak sağlandı. Doğru-

dan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 0,5 milyar dolar olarak gerçekleşir-

ken, portföy yatırımlarında, hükümetin ve özel sektörün yeni tahvil ihraçları 

12-Nis Euro Bölgesi, Sanayi üretimi, Şubat 
15-Nis HMB, Bütçe dengesi, Mart 
16-Nis TÜİK, Perakende satış endeksleri, Şubat 

 TÜİK, Sanayi üretim endeksi, Şubat 
 TCMB, Konut fiyat endeksi 
 Almanya, ZEW endeksi, Nisan 
 ABD, Sanayi üretimi, Mart 

17-Nis TÜİK, Konut satış istatistikleri, Mart 
 Euro Bölgesi, TÜFE, Mart 
18-Nis Euro Bölgesi, İmalat PMI, Nisan 
 ABD, Perakende Satışlar, Mart 
 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.43            6.460%

22 Nisan 2020 5.125% 98.12            7.067%

18 Mayıs 2021 4.875% 95.50            7.228%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 96,073             -1.14% -5.07% 6.29%

BİST-30 120,298          -1.22% -5.31% 6.33%

XUSIN 114,858          -0.95% -3.57% 11.19%

XBANK 128,449          -1.35% -5.62% 10.34%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.7342 -0.17% 4.32% 7.43%

Euro/TL 6.4502 -0.10% 4.31% 5.83%

Sepet Kur* 6.0927 -0.15% 4.28% 6.53%

Euro/Dolar 1.1250 0.11% -0.22% -1.71%

Dolar/JPY 111.65 -0.11% -0.21% 1.31%

DXY 97.1770 -0.05% 0.41% 0.76%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1292.35 0.30% -0.09% 1.95%

Reuters/Jefferies CRB* 197.86 0.59% 3.60% 12.45%

Brent (Dolar/varil) 70.83 -0.43% 6.23% 31.41%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.66 0.15% -2.10% -8.03%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 22.20% 21.26%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.38% 17.43%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.41% 7.38%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.50% 2.50%
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ile yabancıların hisse alımları kaynaklı olarak 1,8 milyar dolar tutarında net giriş kaydedildi. Mart ayında ise yabancıların hem hissede hem de 

DİBS’te satıcı olduklarını göreceğiz. Diğer yatırımlarda 0,1 milyar dolar tutarında net çıkış gerçekleşti. Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili 

olarak, hem bankaların hem de özel sektörün geri ödeme takvimi yoğun olarak çalışmaya devam etti. Bankacılık sektörünün uzun vadeli kredi 

kullanımındaki azalma sonucunda çevrim oranı %73’e geriledi. Resmi rezervlerde ise bu ay 2,8 milyar dolarlık bir artış yaşandı. 

Merkez Bankası 5 Nisan haftasının yabancı para (YP) mevduat istatistiklerini yayınla-

dı. Gerçek kişilerin YP mevduatları bir önceki haftaya göre 122 milyon dolar azaldı. 

Aynı dönemde tüzel kişilerin YP mevduatı ise 679 milyon dolar seviyesinde düşüş kay-

detti. Toplam YP mevduat hacmi 213 milyar dolar seviyesinde gerçekleş-

ti.                                             

5 Nisan haftasında yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senetleri net 156,4 mil-

yon dolar azaldı. DİBS'lerdeki net hareket ise 38,9 milyon dolar azalış yönünde ger-

çekleşti. Böylece yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku 29,3 milyar 

dolar, DİBS stoku ise 14,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

29 Mart- 5 Nisan haftasında Merkez Bankası'nın altın rezervleri 208 milyon dolar azalışla 20,6 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde Mer-

kez Bankası'nın döviz rezervleri 1,3 milyar dolar artışla 76,7 milyar dolara yükseldi. Böylece toplam rezervler 1,1 milyar dolar artışla 97,3 mil-

yar dolara yükseldi. 

29 Mart – 5 Nisan haftasında Türk Parası (TP) kredi miktarı bir önceki haftaya göre 6,7 milyar lira azalış kaydetti. Yabancı Para (YP) krediler-

de ise haftalık bazda 3,9 milyar dolar azalış yaşandığı görülüyor. Böylece TP kredi miktarı 1,5 trilyon lira, YP kredi miktarı ise 159,9 milyar dolar 

seviyesinde gerçekleşti.  

KGF’den KOBİ’lere 3 milyar liralık yeni kaynak. KGF tarafından sağlanacak kefalet desteğiyle AB tarafından yürütülen COSME programı 

kapsamında KOBİ'lere 3 milyar lira tutarında kredi kullandırılabilecek. Sağlanacak kefalet desteği ile KOBİ'ler, 12 ayı ödemesiz olmak üzere 

toplam 60 ay vade ile 1 milyon liraya kadar kredi alabilecek 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplan-

masına İlişkin Tebliğ’de değişiklik yaptı. Değişiklik tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle borçlunun herhangi bir 

borcunun temerrüde düşmesi, bankaya olan tüm borçlarının temerrüde düştüğü anlamına gelmeyecek. 

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Ticaret Bakanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan ürün tebliğlerinden biri kapsamında lisans almış olan lisanslı depo işletmesi tarafından başka bir 

ürün tebliği kapsamındaki ürün veya ürünler için de lisans alınmak istenmesi halinde, lisans alınmak istenilen yeni ürün veya ürünlere ilişkin 

ürün tebliğlerinde belirtilen asgari depolama kapasiteleri, sermaye hesabına ilişkin ürün tonajları ve asgari sermaye tutarları yarısı oranında 

uygulanacak. 

Blokzincir yatırımlarının 3 yılda %400 artacağı tahmin ediliyor. KPMG’nin yürüttüğü Teknoloji Sektöründe İnovasyon Araştırması’na göre 

blokzincire yapılan risk sermayesi yatırımları 2018`de 2,85 milyar dolara ulaştı. Bu rakam 2017 yılına kıyasla %316 oranında bir artışa denk ge-
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Kaynak: TCMB, TSKB Ekonomik Araştırmalar

29 Mart - 5 Nisan haftasında toplam YP mevduat değişimi: -1.0 milyar dolar
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liyor. Blokzincir çözümlerine yönelik küresel ölçekteki harcamaların 2022 yılında 11,7 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Blokzincirin şirket-

lere sağladığı katma değerin ise 2025 yılına kadar 176 milyar doları, 2030 yılına kadar ise 3,1 trilyon doları asacağı tahmin ediliyor. 

Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı başladı. Fuar açılışında konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği 

Eylem Planı kapsamında 2023 yılına kadar 10,9 milyar dolarlık yatırımın planlandığını belirtti. Planın uygulamaya geçmesiyle 2017 ve 2018 yıl-

larında tüm sektörlerde 1,2 milyar dolar civarı yatırımla yaklaşık 1 milyon ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tasarrufu sağlandığını ifade eden 

Dönmez, "2023'e kadar birincil enerji tüketimimizde sağlayacağımız yaklaşık %14 gerileme ile sera gazı salımında 66 milyon ton karbondioksit 

azalımı da sağlamış olacağız” dedi. Dönmez, konuşmasının ardından gazetecilere doğal gaz indirimi ve miktar esnekliği konularının Rusya ile 

paylaşıldığını belirtti.  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), lisanssız elektrik üretiminde aylık mahsuplaşmayı da içeren yönetmeliği tamamladı. Yönetmeli-

ğe göre, aynı ölçüm noktasında olmak, şebeke güvenliğini teknik yönden etkilememek ve yönetmelikte tanımlanan şartlar dahilinde olmak 

kaydıyla artık herkes kendi üretim tesisini kurabilecek. Getirilen aylık mahsuplaşma sistemi ile serbest tüketici olsun olmasın herkes hafta içi 

veya gece tükettiği elektriği gündüz veya hafta sonu ürettiği elektrikten karşılayabilecek. 

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aygen, Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı kapsamında “Proje Finansmanı Bakış Açısı ile Enerji Verimlili-

ği Finansmanı” oturumunun başkanlığını yaptı. Sürdürülebilir enerji verimliliği finansmanında fırsatlar ve önerilerin paylaşıldığı oturumda, 

kamu binalarında enerji verimliliğinin, sanayide kaynak verimliliğinin ve enerji verimliliğinin önemine değinildi. Kamu binalarına yapılabilecek 

1 milyar dolarlık yatırım olduğu ifade edildi. 
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TUİK 
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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. 


