
 Küresel risk iştahı devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump dünkü 

açıklamasında Çin ile anlaşmaya yaklaşmaları halinde daha önce 1 Mart 

olarak açıkladığı Çin'den ithal ürünlere gümrük vergilerinin yükseltileceği 

tarihi esnetebileceğini belirtti. Bu açıklama piyasalarda olumlu karşılan-

dı. Öte yandan sınır güvenliği ve Meksika sınırına duvar konularında da 

ara yol bulundu. Trump istediği ödeneği alamayacak olsa da hükümet 

artık kapanmayacak.  

 ABD kaynaklı haber akışı ile ABD hisse piyasaları S&P ve NASDAQ bileşik 

%1,5 kadar artarak tekrar 200 günlük ortalamalarına geldiler; sanayi en-

deksi Dow ise bu ortalamanın üzerine çıktı. VIX oynaklık endeksi dün bir 

ara 14,95'e geriledi ve Ekim ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. 

Artan risk iştahı ABD tahvillerine satış getirdi ve 10 yıllıklarda faiz %

2,69'a yükseldi.  

 Asya borsaları ABD ile Çin'in aralarındaki ticaret gerilimini giderecek bir 

uzlaşıya varacaklarına yönelik beklentilerin etkisiyle kazanımlarını artıra-

rak dört aydan uzun bir sürenin zirvesine çıktı. Çin'de Shanghai bileşik ve 

Shenzhen-300 (blue chip) endeksleri, sırasıyla, %0,4 ve %0,6 yükseldiler. 

Japon Nikkei endeksi %1,3 yükselerek sekiz haftanın zirvesini görürken 

G. Kore’de KOSPI endeksi ise %0,5 primli.  

 Dolar risk iştahı artan yatırımcıların euro ve gelişmekte olan ülke para 

birimlerine yönelmesi sonucu 8 gün süren ralliyi tamamladı. Düne 97 

seviyesinin üzerinde başlayan dolar endeksi DXY bu sabah 96,67'ye geri-

ledi. Bir kez daha 1,1260'taki kuvvetli destek seviyesinden dönen euro/

dolar paritesi 1,1337'ye yükseldi.  

 Altın dolardaki değer kaybının etkisiyle hafif yükseldi. Altının spot piya-

sadaki ons fiyatı 1.313 dolardan işlem görmekte.  

 Bugün Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve ABD’de TÜFE verileri takip edi-

lecek. Zayıf gelen Almanya verisinin ardından bölgeye ilişkin beklentiler 

de düşüş yönünde. Ancak ABD enflasyonunda aylık artış beklentisi %0,1 

ve bu oran yıllık enflasyonu %1,9’dan %1,5’e indirecektir. 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.44            6.174%

22 Nisan 2020 5.125% 98.91            6.081%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.00            6.315%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 103,762          -0.61% 11.37% -10.03%

BİST-30 130,538          -0.66% 11.31% -8.14%

XUSIN 119,773          -0.09% 10.44% -7.45%

XBANK 137,019          -0.57% 14.11% -20.05%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.2471 -0.51% -2.93% 38.48%

Euro/TL 5.9476 -0.02% -4.70% 30.78%

Sepet Kur* 5.5974 -0.19% -4.04% 34.34%

Euro/Dolar 1.1324 0.43% -1.73% -5.60%

Dolar/JPY 110.48 0.11% 2.03% -1.94%

DXY 96.7090 -0.04% 0.70% 4.93%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1310.51 0.17% 1.65% 0.62%

Reuters/Jefferies CRB* 184.05 0.62% 0.43% -5.97%

Brent (Dolar/varil) 62.42 0.83% 2.64% -5.88%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.69 -3.05% -3.34% -11.75%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.47% 18.44%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 14.69% 14.73%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.01% 6.95%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.69% 2.65%
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 Azalan küresel endişelerin etkisiyle dolar/TL geri çekiliyor. Dün 5,29'u test eden dolar/TL piyasalardaki iyimserlikle yönünü aşağı çe-

virdi ve güne 5,25’in altında başladı. Euro/TL’de ise işlemler 5,93’ten geçiyor. Bugün yurtiçinde önemli bir veri akışı yer almıyor. Siyasetin 

gündeminde ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Esnaf Buluşması ile Mamak'ta toplu açılış töreni yer alıyor. Savunma Bakanı 

Hulusi Akar, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplantısına katılacak ve ABD savunma bakanı vekili Patrick Shanahan ile görüşecek. 

Bugün ayrıca Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının özel hu-

kuk tüzel kişilerine yaptırılması" işine ilişkin ihalenin 2. ve nihai oturumu gerçekleştirilecek. 

 Vakıfbank İpotek Teminatlı Menkul Kıymet programı kapsamında 2019 yılının ikinci ihracını gerçekleştirdi. VakıfBank’tan yapılan açık-

lamaya göre İTMK-covered bond programı kapsamında tahsisli satış formatında gerçekleştirilen işlemin büyüklüğü 1,1 milyar TL olurken, 

vade 8 yıl olarak belirlendi. Ocak ayında gerçekleştirilen 8 yıllık ihraçla birlikte VakıfBank’ın 2019 yılında İTMK-covered bond programı 

kapsamında gerçekleştirdiği ihracın büyüklüğü 1,5 milyar lirayı aşarken, ihraç bakiye toplamı 9 milyar liranın üzerine çıktı. 

 Ziraat Bankası'nın kredileri geçen yıl %24,4 artarken, bankanın net kârı önceki yıla göre %0,3 artışla 8 milyar lira oldu. Bankanın dün 

akşam açıkladığı konsolide olmayan bilançosuna göre 2018 yılında krediler 370,9 milyar liraya yükselirken, net faiz gelirleri %29,7 artarak 

16,9 milyar lira oldu. Net ücret ve komisyon gelirleri ise %19 artışla 2,6 milyar liraya çıktı. 

 Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre makine sektörünün ihracatı Ocak’ta geçen yılın aynı ayına göre %12 artarak 1,3 mil-

yar doları aştı. Sektör geçtiğimiz yıl 17,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş ve ithalatı karşılama oranı %64 seviyesinde olmuştu.  

 Ford Otosan (FROTO) – 4. çeyreğe ilişkin finansal sonuçları açıkladı. Şirket bu dönemde 410,8 milyon TL net kar açıklarken bu rakam geç-

tiğimiz yılın aynı dönemine göre %19,5 gerilemeye işaret etti. Net kâr rakamı piyasa beklentisi olan 528 milyon TL seviyesinin de gerisin-

de kaldı. Ford Otosan ayrıca 2019 yılına ilişkin beklentilerini de duyurdu: 

 Türkiye otomotiv pazarı: 380 bin – 430 bin adet (2018: 635 bin) 

 Yurt içi pazar satışları: 40 bin – 50 bin adet (2018: 69 bin) 

 İhracat adedi: 320 bin – 330 bin (2018: 329 bin) 

 Üretim adedi: 350 bin – 360 bin (2018: 374 bin) 

 Yatırım harcaması: 160 - 180 milyon Euro (2018: 166 milyon Euro) 

 Aselsan (ASELS) – TUSAŞ ile bir yurt dışı müşterinin aviyonik sistem ihtiyacına yönelik olarak toplam 240,6 milyon dolar tutarında sözleş-

me imzaladı. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2019-2023 yılları arasında gerçekleştirilecek. 

 Türk Hava Yolları (THYAO) - Ocak ayı trafik sonuçlarını açıkladı.  KAP'ta yer alan sonuçlara göre şirketin toplam yolcu sayısı Ocak ayında 

geçen yılın aynı ayına göre değişmeyerek 5,7 milyon oldu. Söz konusu ayda iç hatlar yolcu sayısı %3,5 azalırken, dış hatlar yolcu sayısında 

ise %2,8 artış kaydedildi. Ocak ayında yolcu doluluk oranı 0,3 puan azalışla %79,5 olarak gerçekleşti. 

 Tanzim noktalarında 297,7 ton sebze satıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ilk günde tanzim satış noktalarından vatandaşlara 

297,7 ton sebzeyi ulaştırdığını duyurdu. 

 Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tanzim satış noktalarının piyasada fiyatların 

düşürülmesinde etkili olduğunu belirtti. Poyraz, "Marketlerde ve manavlarda da fiyatlarda ciddi gevşeme oldu. Belli marketler de pro-

jeye destek verdi. Özellikle patates ve soğanda 2 liradan satış yapmaya başladılar." dedi. Poyraz ayrıca tanzim satışta 2,5 aylık bir planla-

malarının bulunduğunu ve örtüaltı üretimin yanı sıra açık alanlardaki ürünler de piyasaya girdiğinde fiyatlarda ürün bolluğundan kaynak-

lanan bir gevşeme olacağını ifade etti. 
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 Türk çelik pazarını değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, AB'nin Türkiye'ye inşaat çeliği ve filmaşinde 

Temmuz ayına kadar tanıdığı kotayı daha Mart ayında doldurmuş olacaklarını belirtti. Aslan, "AB'nin diğer ülkelere tanıdığı kota dol-

mazsa, Türk ihracatçıları Mayıs ayından sonra o kotayı kullanabilecek; ancak bu kaybımızı telafi etmeye yetmeyecektir" diye konuştu. 

Amerika'nın korumacılık önlemleri kapsamında pek çok ülkeye getirdiği %25 vergiye ek olarak Türkiye'ye siyasi nedenlerden dolayı %50 

ek vergi daha uyguladığını aktaran Aslan, "Toplam ihracatımız içinde %15'lik paya sahip olan Amerika'ya 2018'de yapılan ihracatımız ön-

ceki yıla göre %36 oranında azaldı. Burada teknik bir konu olsa kendimizi savunma şansımız olurdu. Dolayısıyla ABD Başkanı Donald 

Trump'ın atacağı bir 'tweet'le bu ilişkiler yeniden düzelebilir vergiler kalkabilir umudu içindeyiz" dedi. Türk çelik ihracatının yaklaşık %

30'nun Amerika ve Avrupa ülkelerine yapıldığını aktaran Aslan, Türk şirketlerinin bu pazarlardaki kayıpları kapatmak için Güneydoğu As-

ya, Batı Afrika'nın yanı sıra, Şili, Bolivya, Peru, Angola gibi Latin Amerika ülkelerine yöneldiklerini kaydetti. Çin'in yavaşlayan iç pazarı ne-

deniyle çelik üretimini daha fazla oranda ihracata kaydırmasının Türk çeliği için bir başka risk olduğunu belirten Aslan, 2018'de 21,4 mil-

yon ton olan çelik ihracatının bu yıl 15-16 milyon ton seviyesine gerileyebileceğini ifade etti. 

 Türkiye’nin cep telefonu ithalatı 2018’de son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık döneme bakıldı-

ğında, Türkiye'nin en fazla cep telefonu ithalatı yaptığı yıl 3 milyar 136 milyon 596 bin dolarla 2015 oldu. 2018 yılında ise cep telefonu 

ithalatı 2017 yılına göre %30 düşerek 1 milyar 966 milyon dolar olarak gerçekleşti.  

 Hazır giyim 15 milyar dolar fazla verdi. Otomotivden sonra en yüksek ihracat gerçekleştirilen hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ge-

çen yıl 17 milyar 642 milyon dolarlık döviz girdisi sağlarken, dış ticarette 15 milyar dolar fazla verdi. Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon 

İhracatçıları Birliği Başkanı Nüvit Gündemir, birlik ihracatlarının geçen yıl 2017'ye göre %14,7 artışla 635 milyon dolara ulaştığını söyledi. 

 Coats, 2024'te dikiş ipliklerinin tamamını atık ipliklerden üretecek. 2024 yılında pazarda kullanılan dikiş ipliklerinin tamamını atık ip-

liklerden üretmeyi hedefleyen ve Merkez ofisi İngiltere'de olan Coats, 2022 itibari ile de şu anda bir kilo ipliği renklendirmek için kullandı-

ğı su tüketimini %40 azaltacak. Kilogram başına harcanan enerjiyi %7 düşürmeyi öngören firma, fire oranını da %25 azaltmanın yollarını 

arıyor. Ar-Ge faaliyetlerini üç lokasyonda kurmayı planlayan Coats, ilk Ar-Ge Merkezi'ni Amerika'da, ikincisini de Türkiye'de kuruyor. Geç-

tiğimiz Temmuz’da resmen Ar-Ge merkezi olan Coats Türkiye, Innovation Hub EMEA adı altında tüm Avrupa'nın Ar-Ge hizmetini Türki-

ye'den karşılayacak. 

 Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Ocak ayı üretimi azaldı. OPEC Şubat ayı raporuna göre, OPEC’in üretimi Ocak ayında bir 

önceki aya göre 797 bin varil/gün azaldı. OPEC’in lider ülkelerinden olan Suudi Arabistan'ın üretimi 350 bin varil/gün, Birleşik Arap Emir-

likleri'nin üretimi 146 bin varil/gün ve Kuveyt'in üretimi 90 bin varil/gün azalırken, Nijerya'nın üretimi 52 bin varil/gün arttı. 2019 yılı için 

küresel petrol talebi büyüme tahminini ise 1,24 milyon varil/güne düşüren OPEC, 2019'da günlük talebin 100 milyon varile ulaşacağını 

tahmin etti. 

 Bis Enerji, atıl durumdaki doğal gaz kombine çevrim santralini Temmuz 2019’da faaliyete geçirmeyi planlıyor. Şirketin yaptığı açıkla-

mada, doğal gaz ile elektrik takası yöntemi veya tesisin kiralanması yolu olmak üzere iki ayrı model üzerinde durulduğu bildirildi. 2019 yılı 

Nisan ayı içerisinde anlaşma yapılmasının beklendiği ve anlaşma imzalanırsa 2019 yılı Temmuz ayında tesisin yeniden faaliyete geçirilme-

si hedefleniyor. 

 Türkiye'de rüzgâr enerjisi sektörüne 2018 yılında 650 milyon dolar yatırım yapıldı. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği’nin (TÜREB) 2018 yılı-

na ilişkin "Rüzgâr Enerjisi İstatistik Raporu"na göre, rüzgâr sektöründe kurulu güç geçen yıl bir önceki yıla göre %7,2'lik artışla toplam 7 

bin 369 megavata ulaştı. İşletme halindeki rüzgâr enerjisi santrallerinin (RES) yatırımcılara göre dağılımında, 566 megavatla Polat Enerji 

birinci sırada yer aldı. İnşası devam eden toplam 606 megavatlık 18 RES projesi içinde Akfen Enerji 243 megavatla en büyük paya sahip 

oldu. 
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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. 


