
TÜİK verilerine göre yılın ilk ayında sanayi üretimi piyasa beklentisinin altın-

da, TSKB beklentisinin ise bir miktar üzerinde kalarak, geçen yılın aynı ayına 

göre %7,3 geriledi. İmalat sanayi başta olmak üzere tüm ana sanayi grupla-

rında üretim yıllık bazda geriledi. Madencilik ve taş ocakçılığı endeksi bir ön-

ceki yılın aynı ayına göre %7, imalat sanayi endeksi %7,5 ve elektrik, gaz, bu-

har ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı endeksi %1,7 azaldı. Mevsim etkile-

rinden arındırılmış Ocak ayı sanayi verileri ise Aralık ayında yaşanan sert da-

ralmanın hız kestiğini, 5 ay süren dönemsel gerilemenin ardından toplam sa-

nayi üretiminin aylık bazda %1 yükseldiğini, ayrıca bu artışın tüm sanayi grup-

larına da yansımış olduğunu gösterdi. Dolayısıyla, 2018 son çeyrek büyüme 

rakamı değerlendirmemizde vurguladığımız üzere, üretimde dibin görülmüş 

olma olasılığını yüksek bulmaktayız. Öte yandan aktivitenin hâlâ zayıf seyir 

izlediğini belirtmekte fayda var. Bir yıl evvelinin aynı ayına kıyasla sadece da-

yanıklı tüketim malları imalatında %0,9'luk bir artış söz konusu oldu (vergi 

teşviklerinin etkili olduğu kanaatindeyiz). Diğer tüm üretim gruplarında (ara 

malı, sermaye malı, dayanıksız tüketim malı ve enerji) sanayi aktivitesi bir yıl 

öncesine kıyasla daralmaya devam etti. 

Yurtiçinde döviz talebi devam ediyor… Dün yayımlanan TCMB verilerine göre 

bankacılık sistemindeki döviz mevduatının TL değeri toplam mevduatın %

50'sini aştı. 8 Mart itibarıyla bankacılık sistemindeki toplam mevduat 2,05 

trilyon TL olurken bunun 1,008 trilyon TL'si TL cinsi mevduat 1,037 trilyon 

TL'si ise (bankalar hariç) yabancı para cinsi mevduat oldu. Aynı verisetine gö-

re 8 Mart ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fon-

ları 534 milyon dolar artışla 104 milyar dolar oldu ve 29 Nisan 2016'da görü-

len tarihi zirveyi yakaladı. En son 5 Ekim 2018’de biten haftada döviz birikim-

lerini azaltan bireyler, bunu takip eden 22 haftada döviz birikimlerinde kesin-

tisiz artırdılar. 5 Ekim 2018 haftasında 90 milyar doların altında olan bireysel-

lerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları aralıksız artış ya-

şandığı 5,5 aylık dönemde 14,3 milyar dolar yükseldi. Bugün içeride Aralık ayı 

işsizlik oranı, Ocak ayı perakende satış ve ciro endeksleri, dışarıda ise Euro 

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% 99.08            6.001%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.00            6.375%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 102,432          0.23% 0.30% 12.23%

BİST-30 128,627          0.17% -0.12% 12.49%

XUSIN 121,815          0.74% 2.87% 16.15%

XBANK 137,213          -0.31% 2.30% 16.54%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.4653 0.20% 3.31% 3.36%

Euro/TL 6.1841 0.08% 3.87% 2.18%

Sepet Kur* 5.8200 0.04% 3.75% 2.67%

Euro/Dolar 1.1302 -0.20% 0.53% -1.46%

Dolar/JPY 111.70 0.49% 0.14% 1.95%

DXY 96.7850 -0.12% -0.20% 0.51%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1296.03 -0.99% -1.25% 1.04%

Reuters/Jefferies CRB* 190.97 -0.01% 2.81% 8.53%

Brent (Dolar/varil) 67.23 -0.03% 1.45% 23.66%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.86 -0.53% 2.02% -3.40%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.94% 18.79%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.26% 15.86%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.07% 7.11%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.62% 2.63%
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Bölgesi enflasyon ile ABD'de sanayi üretimi verileri izlenecek. Siyasi tarafta ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun 

Cenaze Töreni'ne katılacak, ardından Gaziantep'te miting düzenleyecek. 

İngiltere parlamentosu dün yapılan oylamada ülkenin Avrupa Birliği'den (AB) ayrılma tarihinin ertelenmesini 202’ye karşı 412 oyla onayla-

dı. Bu oylama Başbakan Theresa May'ın Brexit anlaşmasını gelecek hafta parlamentoda onaylatması için tekrar uğraşmasına zemin haz ırla-

dı. Kabul edilen önergeye göre, 20 Mart'a kadar parlamentodan Brexit anlaşması geçmesi durumunda İngiltere'nin AB'den çıkış tarihinin kısa 

süreli erteleme ile 30 Haziran'a ertelenmesi talebinde bulunulacak. 20 Mart'a kadar bir anlaşmanın geçmemesi durumunda ise daha uzun va-

deli bir erteleme arayışına girişilecek. Her iki erteleme talebinin de 27 AB üyesi ülke tarafından kabul edilmesi gerekiyor. AB liderler zirvesi 21 

Mart'ta yapılacak. Parlamentoda dün yapılan oylamada ayrıca ikinci bir Brexit referandumu yapılmasını reddedildi. 

Japonya Merkez Bankası'nın para politikasını sabit tutmasının ve Kuzey Kore'nin ABD ile nükleer görüşmeleri askıya almayı değerlendirdiği 

haberinin ardından yende değer kazandı. Ancak sabah saatlerinden başlayarak dolar kuvvet kazanıyor. 

ABD Hazine Bakanı Mnuchin dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında ticari anlaşma 

imzalamaya yönelik zirvenin daha önce görüşüldüğü gibi Mart ayının sonunda gerçekleşmeyeceğini, çünkü müzakerelerde daha fazla çalış-

maya ihtiyaç olduğunu söyledi. Ancak Çin resmi Xinhua haber ajansı Çin Başbakan Yardımcısı Liu'nun Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi 

Robert Lighthizer ile telefonla görüştüğünü ve iki tarafın ticaret görüşmelerinde daha fazla ilerleme kaydettiğini bildirdi. Haber üzerine Asya 

borsaları yükseldi. Çin'de Shanghai Bileşik %1,5; Japonya'da Nikkei endeksi %1, Güney Kore KOSPI endeksi %0,9 yükseldi. 

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global dün akşam yayımladığı bültende Türkiye’nin 2019’da eksi yıllık büyüme kaydedeceği görüşle-

rinde değişiklik olmadığını belirtti. Kurum ilk yarıda daha zayıf dinamikler öngördüğünü bunu baz etkisinin de etkisiyle yıl sonuna doğru 

toparlanmanın takip edeceği tespitini dile getirdi. Zayıf büyümenin bankaların varlık kalitesine zarar verebileceğine dikkat çekilen raporda ka-

mu sektörünün, özel sektörün bir kesmini ve bankacılık sistemini desteklemesi ihtimali arttığı belirtilirken "Bu, Türkiye’nin borç oranı düşük 

kamu bilançosunda etkisini gösterebilir" denildi. Kurum 2019’da Türkiye’nin genel devlet açığının GSYH’nın yüzde 3’üne ulaşmasını bekliyor. 

Bültende sorunlu kredilerin artmasını ve önümüzdeki iki yılda çift hanelere ulaşmasını bekleyen kurum "Türkiye’nin B+ notu 2019’da resesyo-

nu, genişleyen bütçe açığını hesaba katıyor" ifadesine yer verdi. 

1-8 Mart haftasına ilişkin para ve banka istatistikleri açıklandı. 1-8 Mart haftasında Merkez Bankası'nın altın rezervleri 536 milyon dolar aza-

lışla 20,4 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 2,1 milyar dolar azalışla 77 milyar dolara indi. Böylece top-

lam rezervler 2,7 milyar dolar azalışla 97,4 milyar dolar seviyesine gerilemiş oldu. 

1-8 Mart haftasında Türk Parası (TP) kredi miktarı bir önceki haftaya 

göre 1,7 milyar lira artış kaydederken, yıllık artış oranı %0,9 seviye-

sinde gerçekleşti. TP kredilerin 3 aylık artış eğilimi pozitif bölgede 

ilerlemeye devam ederken, yıllık artış oranının yılın başından beri %1 

etrafında dalgalandığı görülüyor. Yabancı Para (YP) kredi miktarı ise 

haftalık olarak 1,7 milyar dolar azalış kaydederek 161,6 milyar dolar 

seviyesine geriledi.  

1-8 Mart haftasına ilişkin menkul kıymet istatistikleri açıklandı. 

TCMB verilerine göre yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senet-

leri net 46,3 milyon dolar arttı. DİBS'lerdeki net hareket ise 112,6 milyon dolar azalış yönünde gerçekleşti. Böylece yurtdışı yerleşiklerin mülki-

yetindeki hisse senedi stoku 34,7 milyar dolar, DİBS stoku ise 18,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.  
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(eğilim: haftalık artış, 13 har. ort., yıllıklandırılmış)
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Ziraat Bankası nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 77 gün vadeli 305,3 milyon TL nominal değerli finansman bonosunun ihraç edilmesi için 

çalışmalar kapsamında talep toplama işleminin gerçekleştirildiğini açıkladı. KAP'ta yer alan açıklamada söz konusu ihracın yurtiçinde halka 

arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden finansman bonosu/tahvil ve yapılandırılmış borçlanma aracı olduğu ve 

SPK tarafından 24 Ocak'ta onaylandığı hatırlatıldı. 

Halkbank yurtiçinde 15 milyar TL'ye kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında; nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç 

edilen 91 gün vadeli, 370 milyon TL nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamladı. 

Türkiye Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, 2022'nin ortasında dış dünyadaki araçlar yavaş yavaş piyasaya 

girmeye başladığında Türkiye’nin de elektrikli aracı piyasaya sürmeye başlayacağını ve aracın 3'üncü seviyeye hazır otonom bir araç olaca-

ğını söyledi. Karakaş, otomotiv pazarının büyümeye devam ettiğini, ancak sektörün dijital dönüşüme kesinlikle ayak uydurması gerektiğini 

söyledi. Dünya genelinde elektrikli ve otonom araçlarda büyük gelecek görüldüğünü ve bu alanlar için çok büyük bütçeler ayrıldığını vurgula-

yan Karakaş, "2022'den itibaren piyasaya tamamıyla elektrikli araç tabir ettiğimiz yani doğuştan elektrikli olarak tasarlanarak girecek araçların 

sayısı artıyor. Biz bu nedenle 2022 yılını şirketimizin ürününün lansmanını yapacağı yıl olarak belirledik." dedi. 

Demir ve demir dışı metallerde hedef 10 milyar dolar ihracat. Geçtiğimiz yılı %18,8'lik artış ve 8,2 milyar dolar ihracatla tamamlayan İstan-

bul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 2019 için hedefini 10 milyar dolar olarak belirledi. Kendilerine yeni pazarları 

hedef olarak belirlediklerini söyleyen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, "Hindistan, Meksika, Çin ve Rusya'nın yanında ABD ve Afrika'ya da özel 

bir önem vereceğiz" dedi. 

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) Şubat’ta bir önceki aya göre %2,73, geçen yılın aynı ayına göre %25,79 artış gösterdi. Ön-

ceki aya göre değişimde, tek yıllık bitkisel ürünlerde %2,31, çok yıllık bitkisel ürünlerde %7,44 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %1,01 

artış gerçekleşti. Alt tarım gruplarından turunçgiller %9,11, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler %3,14, çeltik %1,92, tahıllar, 

baklagiller ve yağlı tohumlar %2,67 artış gösterirken, lifli bitkiler %2,45, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar %0,15 azaldı. 

Tekstil ihracatında hedef, Cumhuriyet tarihi rekoru. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 

Öksüz, bu yıl ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmak istediklerini belirterek, 28 milyar dolar ihracat hedefi koyduklarını ifade etti. Yak-

laşık 1 milyon kişiye iş imkânı sağladıklarını, perakende sektörüyle birlikte bu rakamın 2 milyon kişiyi geçtiğini ve sektörün her yıl 15,5 milyar 

dolar net döviz girdisi sağladığını belirten Öksüz, en fazla ithal edilen ürünlerin hammadde olduğunu ve Türkiye’de  pamuk, polyester ve sen-

tetik elyafların üretiminin artmasıyla  dış ticaret fazlasının artacağını ifade etti. 

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) günlük ortalama petrol üretimi Şubat ayında azaldı. OPEC’in yayınladığı Mart ayı raporuna gö-

re, petrol piyasalarında istikrarı sağlamak üzere varılan anlaşma çerçevesinde OPEC üyesi ülkelerin petrol üretimi Şubat ayında bir önceki aya 

göre 221 bin varil/gün azalarak ortalama 30,55 milyon varil/gün oldu. Rapora göre Suudi Arabistan'ın üretimi 106 bin varil/gün, Angola'nın 

üretimi 47 bin varil/gün ve Venezuela'nın üretimi 56 bin varil/gün azalırken, Nijerya'nın üretimi 85 bin varil/gün arttı. 

Arıtma tesisleri elektrikte sanayi abonesi kapsamında olacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler 

ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı yayımladı. Karar, bundan 

böyle bütün arıtma tesislerinin sanayi abone grubu kapsamında değerlendirileceği hükmünü getiriyor. Bir başka değişiklik de Tarımsal Sulama 

Abone grubunda oldu. Bu değişiklik ile beraber, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden alınan belge kapsamında faaliyette bulunan 
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süt toplama merkezleri, büyükbaş besi işletmeleri, büyükbaş süt işletmeleri, küçükbaş işletmeleri, etlik tavuk kümesi, yumurtacı tavuk kümesi, 

damızlık kümesi, kuluçkahane işletmeleri ve seralar tarımsal abone grubu kapsamına alındı. 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk reaktörünün temel plakasının beton dökme çalışmaları tamamlandı. Rusya Devlet Atom Enerjisi 

Kurumu Rosatom tarafından yapılan açıklamada, ilk reaktörün temel plakasının beton dökme çalışmalarının 8 Mart'ta tamamlandığı bildirildi. 

İlk reaktörün yardımcı reaktör binası ve yedek kontrol noktası binasının beton temelleri çalışmalarının da sürdürüldüğü ifade edilen açıklama-

da, bir sonraki aşamada reaktör binasının iç ve dış duvarlarının tamamlanacağı kaydedildi. Santral sahası inşaatının yaklaşık %70'inin tamam-

landığı, geri kalan kısmın da 2019 yılı sonuna kadar bitirileceği belirtildi. 
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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. 


