
TL geride kalan haftada gelişmekte olan ülke para birimlerinden bir miktar 

ayrışma yaşadı ve dolar/TL 5,40-5,50 bandı içinde hareketini sürdürdü. Son 

üç haftada yalnızca 3 işlem gününde yükselen dolar/TL Cuma günkü %0,4'lük 

düşüş ile 200 günlük hareketli ortalamasına geriledi. Bu sabah itibariyle kur 

5,45 seviyelerinde yatay seyrediyor, gelişen ülke kurları ise genel olarak dola-

ra karşı değer kazanıyor. Öte yandan tahvil piyasasında faizler yükseliş eğili-

mine girdi. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizinde geçtiğimiz hafta 90 baz 

puana yakın bir yükseliş yaşandı. Bir önceki haftayı %15,40 seviyesinden ka-

payan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Cuma günü %16,31'e kadar yük-

seldikten sonra spot kapanışta ortalama %16,28, valörde son işlemde %16,15 

oldu. ABD-Türkiye ilişkileri, yerel seçimler öncesi yavaşlayan ekonomiyi des-

teklemek adına atılan genişlemeci adımların getireceği mali yükler, TCMB'den 

bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, yurtiçi yerleşiklerin aralık-

sız devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme ve hızlanan işsizlik rakam-

ları piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor. Hafta içinde Türkiye’ye ilişkin 

veri akışı görece zayıf olacak. Siyasi gündem takip edilecek Bugün Cumhur-

başkanı Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Ça-

nakkale Zaferi'nin 104. yılı törenine, Troya Müzesi'nin açılışına katılacak, 1915 

Çanakkale Köprüsünü ziyaret edecek. 

FED haftasına başlıyoruz. Piyasalar FED'in Çarşamba akşamı tamamlayacağı 

Mart ayı toplantısında kararlı bir şekilde para politikasını gevşeteceğine yöne-

lik bir yaklaşım ortaya koyacağını fiyatlıyor. FED'in 3 trilyon doların bir miktar 

üzerinde kalacak şekilde yıl sonuna doğru bilanço daraltma işlemini sonlan-

dırması bekleniyor. Öte yandan her zaman olduğu gibi FED üyelerinin faiz pa-

tikasına ilişkin tahminleri de takip edilecek. Medyan üye tahmininin 2019 yı-

lında sadece bir faiz artışına işaret etmesi, ve 2020 için bazı üye projeksiyon-

larında faiz indirimi görülmesi sürpriz olmayacaktır. "Güvercin" mesajlar ve-

ren bir FED’e ilk tepki altın ve euro'da yükseliş olacaktır. Mevcut iyimserlik 

altında Asya rallisi devam ediyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını 

izleyen MSCI endeksi %0,6 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi %0,6 primli. 

18-Mar TÜİK, Konut satışları, Şubat 
 TCMB, Konut fiyat endeksi, Ocak 
19-Mar Almanya, ZEW endeksi, Mart 
 ABD, Fabrika siparişleri, Ocak 
20-Mar HMB, Merkezi yönetim borç istatistikleri, Şubat 
21-Mar TÜİK, İnşaat maliyet endeksi, Ocak 
 TÜİK, Tüketici güven endeksi, Mart 
 Japonya, Tatil 
 İngiltere, BOE faiz kararı 
 ABD, Philadelphia Fed imalat endeksi 
22-Mar Euro Bölgesi, İmalat PMI, Mart 
 ABD, İmalat PMI, Mart 
 ABD, Mevcut konut satışları, Şubat 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.35            6.461%

22 Nisan 2020 5.125% 99.08            6.003%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.00            6.377%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 103,304          0.85% 0.57% 13.18%

BİST-30 129,601          0.76% -0.01% 13.34%

XUSIN 123,490          1.37% 4.16% 17.75%

XBANK 139,566          1.72% 3.22% 18.54%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.4457 -0.36% 3.70% 2.99%

Euro/TL 6.1699 -0.23% 3.84% 1.94%

Sepet Kur* 5.8078 -0.30% 3.77% 2.36%

Euro/Dolar 1.1325 0.20% 0.03% -1.26%

Dolar/JPY 111.45 -0.22% 1.11% 1.73%

DXY 96.5950 -0.11% -0.32% 0.33%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1301.13 0.39% -1.50% 1.43%

Reuters/Jefferies CRB* 190.97 0.27% 3.08% 8.82%

Brent (Dolar/varil) 67.16 -0.24% 0.75% 23.28%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.80 -0.47% 1.41% -5.37%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.73% 18.94%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.15% 16.26%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.10% 7.11%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.60% 2.63%

Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF
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Shanghai lokomotif hisseleri %1,6 yükselerek diğer borsalar öncesi yönelimi tayin etti. ABD tarafında da coşku devam ediyor: S&P 500 endeksi 

geçen hafta Kasım sonundan bu yana en büyük haftalık kazanımını kaydederken, Nasdaq bu yıl şimdiye kadar en iyi haftalık performansını 

sergiledi. Deutsche Bank ve Commerzbank'ın birleşme görüşmelerini teyit etmeleri ardından bugün Avrupa bankacılık hisseleri piyasaların 

odağında olacak. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Şubat'ta 16,8 milyar TL bütçe açığı ve 2,1 milyar TL faiz dışı açık ver-

di. Bütçe geçen yılın Şubat ayında 1,9 milyar TL açık vermiş, faiz dışı fazla ise 4,8 milyar TL olmuştu. Bütçe TCMB'den erken kâr  transferinin 

etkisiyle Ocak ayında 5,1 milyar TL fazla vermiş, böylece bütçede Ocak-Şubat döneminde 11,7 milyar TL açık verilirken, 10,3 milyar TL faiz dışı 

fazla verilmiş oldu. TCMB'nin Cuma günkü genel kurul toplantısında Hazine'ye aktarılan tutarın 37,5 milyar TL olduğu açıklandı (bir önceki yıl 

bu rakam 12,2 milyar TL idi). İktisadi faaliyetteki yavaşlama nedeniyle vergi gelirlerindeki düşüş ile harcamalardaki artış mali görünümdeki bo-

zulmada etkili oluyor. Verilere göre Şubat'ta bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre %10 artarak 67 milyar TL olurken, bütçe giderleri %

33 artarak 83,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre enflasyon oranının altında %9,4 artarak 57,5 milyar TL 

olurken, faiz hariç bütçe giderleri %23 artarak 69 milyar TL oldu. Faiz giderleri ise Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre %121 artarak 14,7 milyar 

TL olarak gerçekleşti. Bütçe açığının GSYH'ye oranının %2,0'yi aştığı hesaplanıyor, YEP'te ise yılsonunda bütçe açığının GSYH'ye oranı %1,8 he-

defleniyor. 

2018’i hızlı yükselen işsizlik rakamları ile tamamladık. İktisadi aktivitenin daralmaya devam ettiği 2018 yılı Aralık döneminde işsizlik vites 

artırdı ve geçen yılın aynı dönemine göre 3,1 puan yükselerek %13,5 olarak gerçekleşti. İşsizlerin sayısı geçen sene aynı döneme kıyasla 1 mil-

yon kişi artarak 4,3 milyon kişiye ulaştı. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 3,3 puanlık artış ile %15,6; genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 

ise 5,3 puanlık artış ile %24,5 oldu. Bu artış oranları, küresel krizin ekonomik aktiviteyi anlamlı şekilde sınırlandırdığı 2019 yılının ilk yarısında 

Türkiye işgücü istatistiklerinde gördüğümüz rakamlara yakınsamış durumdadır. Dönemsel veriler 2018 yılının sonunda (i) işgücü havuzunun 

daralmaya başladığını, (ii) ‘iş aramayıp, çalışmaya hazır olanlar’ grubunun genişleme trendinin hızlandığını, ancak bunlara karşılık (iii) istihdam 

oranındaki zayıflamanın arttığı (yani nette ciddi istihdam kayıplarının oluştuğu) bir işgücü piyasasına işaret etmektedir. Son bir yıl içerisinde 

tarım sektöründe çalışan sayısı 375 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı, inşaat sektörü kaynaklı olarak, 258 bin kişi azaldı. 

Aralık ayında sanayi istihdamında 182 bin kişilik sert bir düşüş gerçekleşirken, son on bir aydır kesintisiz daralan inşaatta istihdamı Aralık’ta 77 

bin kişi ile senenin en büyük daralmasını gerçekleştirdi. 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Akbank İş Bankası ve Yapı Kredi'nin kaynak kuruluş olduğu 5 yıl vadeli 1 milyar lira tutarındaki varlığa 

dayalı menkul kıymet ihracını tamamladı. Bankanın KAP'a Cuma akşamı yaptığı açıklamada tahvilin üç ayda bir kupon ödemeli olduğu be-

lirtildi. 

Merkez Bankası haftalık kredi ve mevduat faizi verilerini 

açıkladı. Ortalama faiz oranı ticari kredilerde %23,1, taşıt 

kredilerinde %23,8 konut kredilerinde ise %18,5 olarak ger-

çekleşti. Böylece son 1 ay içinde ticari kredilerde 1 yüzde 

puan, ihtiyaç kredilerinde 3,8 yüzde puan, konut kredilerinde 

ise 5 yüzde puan düşüş gerçekleşmiş oldu.    
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Piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 19 teşebbüs ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği hakkında yürütülen soruşturma 

sonuçlandı. Rekabet Kurumu tarafından, piliç eti üretiminde faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip 

etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 10 firmaya idari para cezası verilirken 9 firmaya para cezası veril-

mesine yer olmadığına karar verildi. 

Banvit (BANVT) – Rekabet Kurumu’nun Türkiye'de tavuk eti üretimi ile ilgili rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla Banvit hakkında başlattığı 

soruşturma tamamlandı. Kurul Banvit’e toplam 30,5 milyon TL tutarında idari para cezası verdi. Şirket 2019 yılının ilk çeyreği için söz konusu 

tutarı kayıtlarına gider olarak yansıtacağını ve ödemenin gerekçeli kararın tebliğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde yapılması durumunda %

25 indirim uygulanacağını açıkladı. Şirket karara ilişkin yasal haklarını kullanacağını da açıklamada belirtti. Banvit 2018 yılında 987 milyon TL 

ciro elde ederken, 81 milyon TL net kâr kaydetmişti. 

Şişecam (SISE) - Şişecam Topluluğu tarafından yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirilen 550 milyon dolar nomi-

nal değerli ve 7 yıl vadeli Eurobond ihracına, uluslararası fon ve finans kuruluşundan toplamda 1,1 milyar dolar talep geldi. Getirisi %7,25 ve 

kupon faizi %6,95 seviyesinde gerçekleşen Şişecam’ın Eurobond’u 14 Mart 2019 tarihi itibarıyla uluslararası piyasalarda işlem görmeye başla-

dı. Ayrıca ilk kez bir Türk şirketi Eurobond geri alım ihalesi düzenledi. Şişecam 50 milyon dolar tutarındaki 2020 vadeli Eurobond’unu geri al-

mayı teklif etmek suretiyle yeni ihracın tutarını da yükseltmiş oldu. 

Akfen Holding (AKFEN) - İştiraklerinden Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları olan; Isıder Enerji Üretim Paz. İth. ve İhr. 

A.Ş.'nin, Çanakkale’de bulunan 30,6 MW kurulu güç kapasitesine sahip Kocalar RES Projesi ticari enerji üretimine başladı. Santralin yıllık 88,1 

GWh elektrik üretmesi bekleniyor. Kocalar RES’in devreye girmesiyle beraber Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin bağlı ortaklıkları vasıtasıyla 

faaliyet gösterdiği yenilenebilir enerji santralleri toplam 355 MW kurulu güç kapasitesine ve yıllık toplam 1.139 GWh üretim kapasitesine ulaş-

tı. 

Arçelik (ARCLK) - Arçelik, Türkiye’deki üretim tesislerinde enerji, kaynak verimliliği yatırımlarında ve Ar-Ge altyapısında kullanmak üzere 

EBRD ile yaklaşık 1 milyar TL tutarında kredi anlaşmasını imzaladı. Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şen, 

EBRD’nin sağladığı kredi ile Eskişehir ve Çayırova tesislerinde, enerji ve kaynak verimliliği daha yüksek ürünler geliştirmelerine imkan verecek, 

inovasyon ve teknoloji gücünü daha da artıracak yatırımlar yapacaklarını vurgulayarak, "Bu finansman ile gerçekleştireceğimiz yatırımlar sür-

dürülebilirlik alanındaki çıtayı yükseltecektir. Bu kredinin uzun vadeli TL cinsinden bir kaynak olması da yatırımlarımızı yerli para birimi cinsin-

den fonlamak açısından ayrıca önem taşıyor." diye konuştu. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yeni hazırladığı stratejik plana göre, 2019-2023 döneminde sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamak, 

yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırmak için 1,8 milyar lira harcama yapılması öngörülüyor. Bakanlığın söz konusu döneme ilişkin pla-

nında, 7 amaç ve 32 hedef oluşturuldu ve stratejileri hayata geçirmek için tahmini maliyet toplamda 3,6 milyar lira olarak hesaplandı. Plan 

döneminde, söz konusu hedeflere ulaşmak ve amaçları gerçekleştirmek için en yüksek maliyetin 1,8 milyar lira ile "sanayinin teknolojik dönü-

şümünü sağlamak, yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırmak" için oluşması bekleniyor. İkinci yüksek maliyet kaleminin 1 milyar lira ile 

"sanayi alanında yatırım ortamının oluşumuna, sanayinin planlı gelişimine ve rekabet gücünü artırıcı iş birliklerine destek vermek" olması ön-

görülüyor. Öte yandan stratejik plan dönemi sonunda faaliyete geçen Ar-Ge merkezlerinin binden 2 bin 200'e ve tasarım merkezlerinin 

275'ten 550'ye çıkarılması planlanıyor. Bakanlığın temel performans göstergeleri arasında 2023'te Sanayi İşbirliği Programı uygulama sayısının 

13, bölgesel girişim sermayesi modelinin uygulandığı bölge sayısının 7, kredi desteğiyle tamamlanan OSB proje sayısının 26, yatırımcıya tahsi-

se hazır hale getirilen endüstri bölgesi sayısının 6 ve finansal destek sağlanan küme iş birliği sayısının 15 olması hedefleniyor. Ayrıca 5 yıllık 

dönem sonunda, Dijital Dönüşüm Yol Haritası Eylem Planı’nın %45’inin gerçekleştirilmesi, yüksek ve orta-yüksek teknolojili yatırımların top-

lam yatırım tutarı içerisindeki payının da %39'a çıkartılması planlanmakta.  
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Meyve suyunda ihracat hedefi 1 milyar dolar. Ağırlıklı olarak ABD, Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştirildiğini, Japonya pazarına da giril-

diğini ifade eden Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Başkanı İlker Güney, sektörün geçen yıl 14 milyon dolarlık ithalata karşılık 280 mil-

yon dolarlık ihracat yaptığını dile getirdi. Güney, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ihracatımızı 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." 

diye konuştu.  

Van'da Organize Hayvancılık Bölgesi kuruluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Van'da binlerce kişinin istihdam edileceği, yılda 12 bin büyük-

baş besi hayvanının yetiştirileceği, et işleme ve kaba yem üretim tesislerinin bulunacağı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi'nin 

kurulmasına onay verdi. 80 bin dönüm alanda inşa edilecek organize hayvancılık bölgesinde, 50 ile 500 büyükbaş hayvan kapasiteli 100 besi 

işletmesinin kurulması planlanıyor. Günlük 4 ton et işleme, deri işleme ve yem fabrikalarının kurulacağı bölgede, ayrıca hayvan gübrelerinden 

de elektrik enerjisi üretilerek işletmelerin maliyetleri düşürülecek. 

Microsoft ile Vodafone, Türkçe dijital asistan TOBi’yi geliştirdi. Microsoft Türkiye ve Vodafone Türkiye, yapay zeka alanında Türkçe tabanlı 

bir sohbet robotu geliştirdi. Microsoft’un global doğal dil anlama (NLP) teknolojisi LUIS ile geliştirilen sistem, Türkçe’ye çeviri ihtiyacını orta-

dan kaldırıp, kullanıcılara dijital asistanlık yapacak. 

TSKB Ekonomik Araştırmalar “SU: Yeni Elmas” raporunu yayınladı. Raporda, suyun fiyatının benzer bir öneme sahip olmayan elmasa göre 

çok düşük olmasını iktisat literatüründe yer alan su-elmas paradoksuna atıfla açıklanırken, kaynak sıkıntısı ile birlikte suyun da "elmaslaşma" 

riskine işaret ediliyor. Rapora göre Türkiye’nin su potansiyeli 2015 yılında kişi başına yılda 1.422 metreküp iken, bu rakamın 2017 yılında 1.386 

metreküpe gerilediği belirtiliyor. Raporda ayrıca, 2023 yılında 87 milyon nüfusa sahip olması beklenen Türkiye’nin, 2023 yılındaki kişi başı su 

potansiyelinin 1.289 metreküp olması beklendiği ifade ediliyor. 
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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. 


