
TCMB dünkü toplantısında, piyasadaki hakim beklentiye paralel olarak faiz oran-

larında değişikliğe gitmedi. 1 haftalık repo faizi (politika faizi) %24, borç verme 

oranı (faiz koridoru alt bandı) ve marjinal fonlama oranı (faiz koridoru üst bandı), 

sırasıyla %22,50 ve %25,50 seviyelerinde korundu. Böylece piyasada erken faiz in-

dirimine işaret eden swap fiyatlamasına rağmen bu yönde bir indirim gerçekleşme-

di. TCMB'nin karar metninde dengelenme eğiliminin belirginleştiğine yönelik vurgu 

ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın 

devam ettiği saptaması yinelendi. Banka, enflasyonda bir miktar iyileşme olmasına 

rağmen fiyat istikrarına yönelik risklerin sürdüğünü ve bu sebeple enflasyon görü-

nümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunacağını 

tekrarladı. Kurul üyeleri "ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapıl-

masının da mümkün olduğuna" dair ifadeyi metinde tutarak kısa vadede faiz indiri-

mine yönelik beklentileri bir kez daha törpülemiş oldu. TCMB'nin sıkı duruş vurgu-

sunu korumasıyla TL'deki değer kazancı belirginleşirken, hisse senetleri piyasasında 

da alımlar bankalar öncülüğünde hızlandı. Karar öncesinde dolar/TL 5,40'ta seyre-

derken kararın hemen sonrasında kur 5,37 seviyesine gevşedi, piyasa kapanışına 

doğru ise 5,35’ler test edildi. Bu sabah da işlemler 5,36'nın hemen üzerinden geçi-

yor. PPK kararının ardından artan alımlarla bankacılık endeksi kazançlarını %7'ye 

yükseltirken, BIST-100 endeksi %2,4 primli kapandı. Bir sonraki PPK toplantısı 6 

Mart’ta yapılacak. Manşet enflasyonun %20'li seviyelerin altını görmesi için Haziran 

ayına kadar beklemek gerekebilir. Dolayısıyla önümüzdeki toplantıya ilişkin olarak 

piyasadaki hakim görüş TCMB'den bir faiz indirimi gelmeyeceği yönünde oluşabilir. 

Öte yandan devlet tahvili faizlerinde ve mevduatta yaşanan düşüş ile görece yük-

sek kalan repo / kısa vadeli faizler para piyasasına olan ilgiyi canlı tutarken, oluşan 

faiz farkı ise Merkez Bankası’nı piyasanın odak noktasına koyuyor.  

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, Türk Silahlı 

Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emni-

yet Genel Müdürlüğü kullanımındaki kadastral yollar, kamulaştırma zorunluluğu 

olmaksızın Hazine adına tescil edilecek. Varlık finansmanı fonlarının sermaye piya-

salarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri gelirler, banka ve sigorta mua-

meleleri vergisinden (BSMV) istisna tutulacak. Ayrıca, Tarım Ürünleri Lisanslı Depo-

culuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından do-

ğan kazançlar için geçerli olan gelir ve kurumlar vergisi istisnası, 31 Aralık 2023'e 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 98.72            7.088%

22 Nisan 2020 5.125% 97.24            7.449%

18 Mayıs 2021 4.875% 92.25            8.606%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 95,411             2.40% 4.76% -17.27%

BİST-30 120,476          2.73% 5.51% -15.22%

XUSIN 108,807          0.32% 1.98% -15.92%

XBANK 128,460          6.98% 11.70% -25.04%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3320 -2.02% 1.83% 40.72%

Euro/TL 6.0761 -2.22% 2.36% 33.61%

Sepet Kur* 5.7041 -2.19% 2.27% 36.87%

Euro/Dolar 1.1397 -0.15% 0.47% -4.99%

Dolar/JPY 109.08 0.39% -3.42% -3.19%

DXY 96.0590 0.11% -1.01% 4.38%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1293.44 0.33% 3.53% -0.69%

Reuters/Jefferies CRB* 185.65 0.38% 1.17% -5.38%

Brent (Dolar/varil) 61.32 -0.57% 8.37% -8.82%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.38 1.95% -2.92% 16.83%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.22% 17.99%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.98% 16.36%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.37% 7.11%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.71% 2.72%
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kadar uzatılıyor.  

İngiltere’de Başbakan Theresa May yaşadığı tarihi oylama mağlubiyetinin ardından muhalefetteki İşçi Partisi’nin güvensizlik oylamasından ba-

şarıyla çıktı. Şimdi sırada açık farkla parlamentoda reddedilen Brexit anlaşmasının revize edilmesi için muhalefet partileriyle yeniden müzake-

reler başlıyor. AB liderleri ise anlaşmasız Brexit senaryosundan kaçınmak 2019 ikinci çeyreğe kadar Brexit’i uzatmaya sıcak bakıyor. Bir diğer gü-

vensizlik oylaması ise Yunanistan’da yapıldı. Başbakan Aleksis Tsipras, 300 sandalyeli mecliste 151 oyla güvenoyunu çok az bir farkla sağladı. Tsip-

ras savunma bakanının istifası ve koalisyondan çekilmesiyle sonuçlanan Makedonya isim anlaşmasına diğer partilerden destek arayacak. Bu geliş-

meler ışığında euro, dolara karşı yatay seyrini 1,14’ün hemen altında koruyor. Sterlin/dolar da sabah saatlerinde 1,2875’ten işlem görüyor. Altı 

büyük Amerikan bankası tarihi bir kâr rekoruna imza attı. Başta vergi kesintileri olmak üzere, yükselen faizler, bireysel bankacılık faaliyetlerinde 

artış ve satın alma, birleşmelerdeki büyüme bankaların kârını büyüttü. Ancak Çin ekonomisinin görünümüne dair endişeler, Huawei krizinin tekrar 

canlanması ve Apple’ın küresel büyümeye yönelik yeni olumsuz işaret vermesiyle Asya hisseleri ivme kaybetti. Wall Street Journal gazetesi ABD'de 

savcıların Huawei'nin ABD'li şirketlerin ticari sırlarını çaldığı iddiasını incelediklerini bildirdi. Bu gelişme Çin ile ABD arasındaki gerilimi artırarak ti-

caret görüşmelerinde anlaşma sağlanmasını daha zor hale getirebilir. Çin'deki 300 büyük şirketi izleyen Shenzen endeksi %0,3 gerilerken, Japonya 

Topix, Hong Kong Hang Seng %0,2 yükseldi. Çin Merkez Bankası'nın bu hafta finans sistemine 168,7 milyar dolar ile rekor tutarda likidite enjekte 

etmiş olması piyasada nakit sıkıntısına işaret etmektedir. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saat 15.30'da MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Antalya'da 

"Adım Adım Ekonomi Antalya" toplantısına katılacak. 

TSKB dün akşam KAP'a beklentileri açıkladı. Kurdan arındırılmış kredi büyümesi tahmini yaklaşık %5 olurken kredi/aktif oranı tahmini yaklaşık 

%75 olarak öngörüldü. Ücret ve komisyon artışı %35'in üzerinde tahmin edildi. Faaliyet giderleri artışı tahmini ise %25'in altında. Swap maliyetleri-

ne göre düzeltilmiş net faiz marjı tahmini %3,5-3,8 aralığında. Aktif kârlılığı tahmini %1,5-1,7. Sermaye yeterlilik oranı tahmini %15'in üzerinde. 

Takipteki krediler oranı tahmini ise %4'ün altında.  
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TÜİK verilerine göre Aralık ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına 

göre %2,9 oranında artarak yaklaşık 137 bin seviyesinde gerçekleşti. 

Böylece yıllık konut satışları geçen yıla göre %2,4 oranında azalarak 1 mil-

yon 375 bine geriledi. Aralık ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı 

ayına göre %79 oranında azalarak 7,1 bin seviyesinde gerçekleşti. İpotekli 

olmayan (diğer) konut satışları ise %31,1 oranında artış göstererek yakla-

şık 130 bin seviyesine çıktı. İpotekli satışların toplam satışlardaki payı %5,2 

seviyesinde gerçekleşti. Yabancılara gerçekleştirilen satışlar geçen yıla gö-

re %110,7 artarken, son bir yılda yabancılara satılan konut sayısı Aralık ayı 

itibariyle 39 bin seviyesini aşmış oldu. 2018 yılı toplamında Yalova'da yapı-

lan konut satışlarının %18'i, Trabzon'dakilerin %17'si, Antalya'dakilerin %

12'si, İstanbul'dakilerin ise %6'sı yabancılara gerçekleştirilmiş oldu. İpotek-

li konut satışları konut kredi faizlerindeki artış neticesinde şiddetli şekilde 

gerilemeye devam ediyor. Bununla birlikte son günlerde bankaların firma 

katkı paylı konut kredisi kampanyalarının ipotekli konut satışları üzerinde 

yaratacağı etkiler önümüzdeki dönemde takip edilecek. 

2018 yılı konut satışlarını değerlendiren Nef Yönetim Kurulu Başkanı Er-

den Timur, konutta talebin organik yapısına işaret etti.  İpotekli konut 

satışları %60’a yakın azalmışken, genel satışlarda sadece %2’lik bir düşüş 

aslında konut sektöründe oluşan talebin ne kadar ihtiyaç kaynaklı, organik olduğunu gösterdiğini ve şirketlerin kendi finansman modelleri ile satış 

yaptığını ortaya koyduğunu söyleyen Timur, 2018 yıllık konut satış istatistiklerinin, konut kredi faiz oranlarında bir iyileşme görülmesi halinde ya-

kın gelecekte konut satışında 1,5 milyonun rahat geçilebileceğini gösterdiğini vurguladı. 

Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği (İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Aralık 2018 sonuçlarını açıkladı. Sonuç-

lara göre İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre 3,62 puan düşerek 80,19 puan seviyesine geriledi. İnşaat 

sektöründe yaşanan talep ve finansman sıkıntılarının inşaat malzemeleri sanayisini etkilemeye devam ettiği aktarıldı. Faaliyet Endeksi Aralık ayın-

da bir önceki aya göre 5,1 puan gerilerken, Güven Endeksi ise bir önceki aya göre 2 puan düştü. Böylece 2018 yılının Aralık ayında güven seviyesi, 

2017 yıl sonu güven seviyesinin 17,6 puan altında kapandı. Güven Endeksi’ndeki bu gerilemede inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılar ve faaliyetler-

deki düşüşlerin belirleyici olduğu aktarıldı. İnşaat malzemeleri sanayisinin kendi tedarik ve satış zinciri içindeki güvenin de azaldığı görüldü. 

IPARD projeleri ücretsiz hazırlanacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rıfat Hisar-

cıklıoğlu, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında iş birliği protokolü imzaladı. Bakan Pakdemirli 

"Bu protokolle IPARD kapsamındaki projeler yatırımcılarımıza artık ücretsiz hazırlanacak" dedi. Pakdemirli ayrıca “IPARD programı kapsamında 

son 7 yılda toplam 14 bin 500 projeye, 3,8 milyar lira hibe desteği sağladık. Bu hibeler sayesinde kırsal alanlarımızda 10 milyar lira tutarında yatı-

rım yapıldı, 60 bin yeni istihdam oluştu" dedi. 

AB, çelik sektörünü korumak için uyguladığı tedbirleri 2021'e kadar uzatmaya karar verdi. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, çelik sektörünü 

ABD'nin ilave gümrük vergileri kararının etkilerinden korumaya yönelik tedbirleri 2021 yılına kadar uzatma kararı aldı. AB Komisyonu, ABD'nin uy-

gulamaya başladığı vergiler sonucu artan çelik ithalatından Avrupa'daki üreticileri korumaya yönelik tedbirlerin üye ülkelerce uzatıldığını açıkladı. 

Buna göre, AB'nin kota sistemiyle farklı kategorilerdeki çelik ürünlerin ithalatı son 3 yılın ortalamasını geçtiği takdirde %25 ilave gümrük vergisi 

uygulamaya girecek. Çelik sektöründe geleneksel ticaret akışının korunması amaçlanan uygulama, Temmuz 2021'e kadar devam edecek. 
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İstanbul Havalimanı´na kademeli olacak geçiş döneminde ve bu dönemin sonrasında Atatürk ve İstanbul Havalimanı´nın kullanım şartları ile 

transfer programı açıklandı. İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 1 Mart 2019 saat 03:00´de başlayacak, 3 Mart 2019 saat 00:00'da sona ere-

cek. Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere 3 Mart 2019 saat 00:00 itibariyle kapatılacak. 

Atatürk Havalimanı (AHL) 1 Mart 2019 saat 03:00´den itibaren taşınma sırasında 16 saat yalnızca üssü AHL olan THY, Atlasglobal, Onur Havayolla-

rı'nın seferlerine açık olacak. Bu süre sonrası 7 saat süresince sadece THY yolculu seferleri yapılacak. Daha sonra ise 22 saat süresince tüm yolculu 

seferlere kapalı olacak. Üssü AHL olanların ise intikal seferlerine açık olacak.  İstanbul Havalimanı ise 1 Mart saat 03:00´dan itibaren 35 saat süre-

since tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Bu süre sonrası havalimanı 5 saat THY yolculu seferlerine açık olacak. Daha sonraki 45 saatte ise sadece 

üssü AHL olan taşıyıcıların tüm yolculu seferlerine açık (THY, Onur Havayolları, Atlasglobal) olacak.  

British Petroleum (BP) Hazar Denizi’nde doğal gaz çalışmalarını genişletiyor. İngiliz petrol şirketi BP ve ortakları Azerbaycan sularında Şah De-

niz sahası kadar rezerve sahip yeni bir doğalgaz projesi için 28 milyar dolar yatırım yaptı. BP’nin Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye bölge başkanı 

Gary Jones, BP’nin Azerbaycan’da 2020 yılına kadar altı yeni petrol arama kuyusu açmayı planladığını söyledi. BP yakınlardaki arama kuyularında 

daha fazla gaz bulursa, bu yakıtı Avrupa'ya taşımak için TANAP ve TAP boru hatlarını kullanabilir. 

Doğu Akdeniz Gaz Forumu kuruldu. Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğal gaz rezervlerinden ortaklaşa en iyi şekilde yararlanılmasını hedefleyen 

kurul, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Filistin ve Mısır ülkelerinden temsilcilerden oluşuyor. Mısır Petrol ve Madencilik 

Bakanlığı yaptığı açıklamada, forumun ana hedeflerinin, arz ve talep dengesi ve güvenliğini sağlayarak üyelerin çıkarlarına hizmet edecek bölgesel 

bir gaz piyasasının kurulması olduğu kaydedildi. Merkezi Kahire olarak kararlaştırılan Doğu Akdeniz Gaz Forumu, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynak-

ları, açık deniz alanlarındaki yeni gaz keşifleri ve mevcut kaynakların optimal kullanımı konusunda üye ülkeler arasında koordinasyon sağlayacak. 

Türk Akımı'nın 2019 sonuna kadar çalışması planlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türk Akımı'nın inşası ile ilgili süreç planlandığı 

gibi gidiyor. Bu doğal gaz boru hattının 2019 sonuna kadar çalışmasını planlıyoruz" dedi. 

2018'de 101,57 milyon ton yerli kömür üretimi gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medyadan yaptığı payla-

şımda, 2018 yılında kamunun kömür üretiminin 53,35 milyon ton ve özel sektör kömür üretiminin 48,22 milyon ton olduğunu belirtti. Bu haberin 

açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 yılında 100 milyon yon kömür üretme hedefinin tutturulduğunu belirtti.  
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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. 


