
Dolar/TL'de yukarı yönde hareket yavaşladı ama ... Dolar/TL dün gelişmek-

te olan ülke para birimlerinde gözlenen sınırlı değer kaybına paralel hareket 

etti ancak gün içinde Brezilya reali ile birlikte negatif ayrıştı. Bu sabah büyü-

menin önemli öncü göstergelerinden sanayi endeksi takip edilecek. Ocak 

ayında sanayi üretiminde yıllık bazda takvim etkisinden arındırılmış daralma-

nın %7,5 olması bekleniyor. Bizim tahminimiz ise %6’lik bir daralma yönünde-

dir. 2018 yılı son çeyrekte iktisadi aktivitede dip seviye görülmüş olsa da eko-

nominin yılın ilk yarısında daralmaya devam etmesini bekliyoruz. Öğleden 

sonra ise TCMB Beklenti Anketi yayınlanacak. Siyasi gündemde ise Cumhur-

başkanı Tayyip Erdoğan’ın katılacağı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılış 

töreni ve Cumhurbaşkanı’nın  Yenimahalle mitingi yer alacak. 

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun (YOİKK) çalışma esas-

larını belirleyen karar yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer 

alan Cumhurbaşkanı kararıyla, yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışma-

ların koordinasyonunu ve izlenmesini yürütmek, Türkiye'deki özel sektör yatı-

rımlarıyla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek, yatırım ortamının reka-

bet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri 

geliştirmek, İşletme dönemi de dâhil olmak üzere yatırımın her safhasında, 

ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı yapısal, yasal, idari ve bürokra-

tik sorunları belirleyerek bunlara çözüm üretmek, özel sektör faaliyetlerini 

güçlendirerek, sürdürülebilir iş ve istihdam imkânlarının oluşturulmasını ve 

ihracat odaklı üretimin artırılmasını desteklemek ve kamu kurum ve kuruluş-

ları ile çeşitli platformların gündeminde bulunan yatırım ortamıyla ilgili konu-

ların kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde ele alınmasının sağlanması amaç-

lanıyor. YOİKK, Adalet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Ulaş-

tırma ve Altyapı bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı, Ya-

tırım Ofisi Başkanı, TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD başkanları ve DEİK 

başkanından oluşacak. Karara göre, sivil toplum kuruluşlarının YOİKK üyesi 

olma talepleri, özel sektörü temsil edecek kurumsal tecrübeye sahip olmaları-

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 
18-Mar TÜİK, Konut satışları, Şubat 
 TCMB, Konut fiyat endeksi, Ocak 
19-Mar Almanya, ZEW endeksi, Mart 
 ABD, Fabrika siparişleri, Ocak 
  

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.32            6.500%

22 Nisan 2020 5.125% 99.02            6.055%

18 Mayıs 2021 4.875% 96.88            6.433%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 102,197          0.47% 0.54% 11.97%

BİST-30 128,405          0.54% 0.37% 12.30%

XUSIN 120,924          0.02% 2.82% 15.30%

XBANK 137,645          2.43% 3.80% 16.91%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.4544 -0.01% 3.97% 3.15%

Euro/TL 6.1789 0.53% 3.34% 2.09%

Sepet Kur* 5.8247 0.31% 3.66% 2.63%

Euro/Dolar 1.1325 0.35% -0.34% -1.26%

Dolar/JPY 111.15 -0.18% 0.79% 1.45%

DXY 96.5500 0.12% -0.60% 0.51%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1309.03 0.56% 0.22% 2.05%

Reuters/Jefferies CRB* 188.78 1.17% 3.12% 8.54%

Brent (Dolar/varil) 67.55 0.41% 5.05% 24.80%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.82 0.46% -0.08% -3.64%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.79% 18.70%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.86% 15.65%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.11% 7.18%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.63% 2.60%
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nı teminen asgari 20 yıllık kurumsal faaliyetlerinin bulunması şartıyla, Türkiye’deki yerli-yabancı yatırımcıları yeterli ölçüde temsil ettiklerini 

teyit eden üyelerinin sayısı, nitelikleri ve ekonomik büyüklükleri ile YOİKK çalışmalarına katkı sağlayabilecek kurumsal kapasiteleri dikkate alın-

mak suretiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından değerlendirilecek. Bu taleplerden uygun görülenler sonuçlandırılmak üzere Cumhurbaşka-

nının onayına sunulacak. Kurul yılda iki kez toplanacak. YOİKK üyelerinin toplantılara şahsen katılımı esas olacak. Kurul toplantılarına konuyla 

ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcileri davet edilebilecek. 

Brexit'te belirsizlik halen ortadan kalkmadı. İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası, Başbakan Theresa May ’in sunduğu revize anlaşmayı 

reddettikten sonra bu kez Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılık teklifini reddetti ve Brexit’in gerçekleşmesi için son tarihin uzatılmasının önü-

nü açtı. Parlamento bugün de son tarihin uzatılmasını görüşecek. "Theresa May AB’den iki aylık bir uzatma talep edecek" söylentileri var. An-

laşmasız Brexit’in reddedilmesinin ardından sterlin/dolar 1,3370 ile Haziran’ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Sabah saatlerinde isse 

1,3251’den işlem görüyor. 

Çin'de perakende satışların ve sabit varlık yatırımlarının beklenenden daha fazla artması ancak sanayi üretimi verisinin 17 yılın en düşük 

hızında yükselmesinin ardından Çin borsaları ekside seyrediyor. Asya borsaları yatırımcıların Çin'den gelen karışık verilere temkinli yaklaş-

malarıyla yatay seyir izlerken; sterlin, İngiltere parlamentosunun dün yapılan oylamada Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri düzenleyecek herhangi 

bir anlaşma olmadan AB'den ayrılmayı reddettmesinin ardından dokuz ayın zirvesine yükseldikten sonra hafif geriledi. Shanghai SSE Composi-

te endeksi %1,2 geriledi. 

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin potansiyel büyümesini %4,3 olarak tahmin ettiğini belirtti. Bu rakam TSKB EA olarak uzun 

süredir savunduğumuz %4,25'lik potansiyel büyüme ölçümümüzle uyumlu. Fitch'in dün yayınladığı ve gelişmekte olan 10 ülkeye yönelik 5 yıl-

lık büyüme öngörülerini içeren rapora göre, bu tahmin son raporda öngörülen rakamın 0,5 puan altında bulunuyor. Raporda ayrıca bu raka-

mın, yatırımların GSYH'ya oranındaki düşüşün de etkisiyle, geçen yılki TL krizinden bu yana yaşanan dış unsurlardaki sert düzeltmeyi yansıttığı 

belirtildi. Bu durumun sermaye ve dolayısıyla işgücü verimliliğindeki büyümenin önceden tahmin edilenden belirgin derecede daha düşük ol-

masına neden olacağı belirtildi.  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca, uçuş emniyetini teminen Türk hava sahasının Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi hava araçla-

rına kapatıldığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uçuş emniyetini teminen Boeing 737 -

8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durdurulmuştur ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, 

ülkemize veya ülkemizden yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur." ifadelerine yer verildi.   

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, en öncelikli hedeflerinin başında Türkiye’nin yerli otomobilini üretmek olduğunu ve Türki-

ye’nin yetkinliklerini kullanan ve teknoloji kapasitesini geliştiren bir iş modeliyle başarılı bir dünya devi ortaya çıkarmayı hayal ettiklerini 

söyledi. Varank, "5 senede sektöre verdiğimiz 715 yatırım teşvik belgesiyle, 28 milyar lira tutarında toplam yatırımı destekledik ve 2 8 bin 

kişilik yeni istihdama katkı sağladık. Bu yatırımların %68’ini yabancı sermayeli firmalar gerçekleştirdi. Yine Proje Bazlı Teşvik Sistemimiz de oto-

motiv sanayinin hizmetinde oldu. Renault ve Bosch bu desteğin kullanıcılarından.  Önümüzdeki dönemde sektördeki diğer önemli aktörlerin 

bu gibi öncü yatırımlarla otomotiv endüstrisini daha ileri taşımasını arzu ediyoruz." dedi. "Motorlu Araçlar Teknik Komitesi" (MARTEK) üzerin-

den sektörle sürekli iletişim halinde olduklarını ve birlikte çözüm yolları geliştirmeyi çok önemsediklerini dile getiren Varank, bu bağlamda 

Otonom Araçlar Alt Komitesi’ni yeni kurduklarını, sektör temsilcileri ve ilgili kamu/kurum kuruluşlarla 6 aylık dönemlerle bir araya gelindiğini 

ifade etti.  
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Aksa Akrilik ile Bossa'nın iş birliği sonucu, denim sektörü için yenilikçi bir kumaş üretildi. Aksa Akrilik'in markası olan Acare elyaf ile üreti-

len yeni denim kumaşın antibakteriyel, yumuşak, çok esnek ve sıcak-serin tutma özelliklerine sahip olduğu belirtiliyor. İlk kez akrilik elyaf kul-

lanılarak üretilen yeni nesil kumaşın, ağırlıklı olarak pamuk, polyester ve viskon karışımları hammadde olarak kullanan denim sektörüne yeni 

bir soluk getirmesi bekleniyor. 

TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayına ilişkin "Kümes Hayvancılığı Üretimi" istatistiklerine göre, yumurta üretim miktarı Ocak’ta bir önceki 

aya göre %0,7, geçen yılın aynı ayına göre %0,8 arttı. Tavuk eti üretimi, Ocak’ta bir önceki aya göre %1,6, geçen yılın aynı dönemine göre %

6,9 düşerek 168,9 bin ton oldu. Hindi eti üretimi ise bir önceki aya kıyasla %14,7 azaldı ve 5,1 bin ton olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi 

bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre de %2,8 düşüş kaydetti. 

TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayına ilişkin “Süt ve Süt Ürünleri Üretimi” istatistiklerine göre, ticari süt işletmelerince Ocak ayında 808,2 

bin ton inek sütü toplandı. Toplanan inek sütü miktarı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 azaldı. Ocak ayında ticari süt işlet-

meleri tarafından içme sütü üretimi 146 bin ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre %18 azalış gösterdi. İnek peyniri üretimi-

nin ise 59,2 bin ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 gerilediği görülüyor. 

Tanzim satışa 14 bin ton meyve ve sebze sağlandı. Anadolu Ajansı’nın Tarım Kredi Kooperatifleri'nden edindiği bilgiye göre, 110 tanzim satış 

noktasına ürün tedariki Ankara, Sakarya, Balıkesir, Konya, Kayseri, Antalya, İzmir, Kütahya ve Mersin bölge birliklerine bağlı 51 kooperatif ta-

rafından sağlanıyor. Bu kapsamda söz konusu tanzim satış noktalarına bugüne kadar domates, patates, soğan, biber, kabak, patlıcan, salatalık, 

ıspanak ve elma olmak üzere yaklaşık 14 bin ton meyve ve sebze sevk edildi. En çok tedarik edilen ürünün 5,9 bin tonla patates olduğu belirti-

liyor. 

Mobil müzik ve podcast yayıncısı Spotify, Apple'ın mobil uygulama mağazasında uyguladığı kuralların haksız rekabete yol açtığı gerekçesiy-

le AB Komisyonuna şikayette bulundu. Şirketin kurucusu ve patronu Daniel Ek, Apple'ın uygulama mağazasında kendi satın alma uygula-

ması üzerinden yapılan uygulama içi ödemelerden %30 pay aldığına dikkat çekerken, bunun platform üzerinde faaliyet gösteren diğer müzik 

uygulamalarının Apple'ın kendi müzik servisine karşı fiyat dezavantajı yaşamasına yol açtığını belirtti. 

Volkswagen, otomasyon nedeniyle 2023 yılına kadar 5 bin ila 7 bin kişinin işten çıkarılacağını açıkladı. Volkswagen'den yapılan açıklamada, 

şirketin dijital çağa geçişini hızlandırmak için 2019-2023'te 19 milyar euroluk yatırım yapılacağı belirtildi. Söz konusu yatırımın şirketin öz kay-

naklarından sağlanacağı kaydedilen açıklamada, Volkswagen'in malzeme maliyetlerini düşürmeyi, fabrikalardaki üretkenliği artırmayı ve gelir-

lerini yükseltmeyi planladığı kaydedildi. Açıklamada, genel giderlerin ve idari personel gereksinimlerinin %15 azaltılacağına işaret edilerek, 

idari süreçlerin dijitalleştirilmesi için bilgi işlem sistemlerine 4,6 milyar euro yatırım yapılacağı bildirildi. 

ABD Enerji Enformasyon Dairesi (EIA) küresel petrol talep tahminini düşürdü. EIA 2019 yılı için dünya petrol talebinde büyüme tahminini 

1,49 milyon varil/günden 1,45 milyon varil/güne indirirken 2020 için talepte büyüme beklentisini de 1,46 milyon varil/güne çekti.  

Mercedes Türkiye CEO’su Süer Sülün elektrikli araçlara geçişteki sürecin önemini hatırlattı. Sülün, Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen 

Türkiye Elektro Mobilite Derneği’nin kuruluş etkinliğinde yapmış olduğu konuşmada Türkiye’nin otomotiv sektöründeki 30 yıllık birikiminin 

boşa gidebileceği uyarısında bulundu. Otomotiv sektöründe fırsatlar ve tehditlerin olduğunu belirtirken, Mercedes’in yaklaşık 2 milyon adet 

imalat kapasitesi olduğunu ifade etti. Sanayinin evrildiğini ve talebin değiştiğini söyleyen Sülün Türkiye’nin içten yanmalı araçlardan elektrikli 

araçlara geçiş döneminde hızlı adımlar atması gerektiğini söyledi.  

Enerji verimliliği endeksi oluşturulması planlanıyor. Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve özel sektörle birlikte enerji verimliliği endeksi oluşturmak için çalışma başlattıklarını açıkladı. Bu 

endeksle tüm sektörlerin verimlilikte geldiği noktanın ölçüleceğini, bu çalışmaların maliyetleri ne kadar azalttığının ve cari açığa ne kadar 
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olumlu katkı yaptığının görülebileceğini belirten Kalsın, “Diğer yandan da sanayimizi ve diğer sektörleri verimlilik konusunda teşvik etmiş ola-

cağız” dedi. Murat Kalsın’ın önerisiyle Enerji Verimliliği Derneği ve SOCAR Türkiye, enerji verimliliği endeksi için pilot çalışma yapma konusun-

da da el sıkıştı. 

Verimlilik artırıcı proje bedeli ve destek oranı ile enerji yoğunluğunun azaltılmasına yönelik yapılan gönüllü anlaşma destek bedeli ve ener-

ji gideri oranı değişti. 14 Mart tarihli ve 30714 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 5627 sayılı Enerji Verimliliği 

Kanunu’nda yer alan proje bedeli bir milyon liradan beş milyon liraya, destek oranı ise %20’den %30’a artırıldı. Yine aynı karara göre, enerji 

yoğunluğunun azaltılmasına yönelik gönüllü anlaşma destek bedeli 200 bin liradan bir milyon liraya ve enerji gideri oranı %20’den %30’a yük-

seldi. 
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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. 


