
Uluslararası piyasalar, FED’in bugün başlayacak ve iki gün sürecek FOMC 

toplantısına odaklanmış durumda. Toplantıda Fed’in bilanço küçültme ope-

rasyonun devamına ilişkin yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor. Geçtiği-

miz yıl dört kez faiz artışı gerçekleştiren Fed, Ocak ayındaki açıklamasında 

enflasyon görünümündeki zayıflık ve küresel ekonominin zorluklara dayana-

rak 2019’da sıkılaşma planlarını ertelediğini belirtmişti. 2019’da iki adet faiz 

artışı gerçekleştirmesi beklenen Fed’in bu toplantıda ekonomik büyüme pro-

jeksiyonlarını aşağı yönlü revize etmesi bekleniyor. Toplantı öncesinde geçti-

ğimiz haftayı 96,60 seviyelerinden kapatan dolar endeksinde zayıf görünü-

mün sürdüğünü, endeksin an itibariyle 96,45 seviyesi dolayında seyrettiğini 

görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda gündemin ana maddelerini oluşturan jeopo-

litik gelişmelerin son bir haftada arka planda kalmasıyla yataylaşan dolar/TL 

kuru ise dün de 5,4450-5,4730 arasındaki dar bantta kaldı. Kur sabah saatle-

rinde 5,4680 seviyelerinde. 

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John Ber-

cow, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının aynı şek-

liyle bir kez daha oylanamayacağını söyledi. İngiliz parlamento teamüllerine 

göre milletvekillerinin reddettiği bir önerge veya yasa tasarısının, aynı şekliyle 

aynı dönem içinde bir kez daha oylanamayacağını vurgulayan Bercow, anlaş-

manın ikinci kez oylanmasına izin verme gerekçesinin anlaşma metnine ekle-

nen yeni belgeler olduğunu bildirdi. Bunun konuyla ilgili ''son sözü'' olmadığı-

nı ifade eden Bercow, hükümetin anlaşmada önemli bir değişikliğe gitmesi 

halinde oylamaya izin verebileceği sinyalini verdi. 

Ocak 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri 

açıklandı. TCMB tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’nin yurtdışı var-

lıkları Ocak ayında 240,1 milyar dolar, yurtdışı yükümlülükleri 607,6 milyar 

dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde rezerv varlıklar 2018 yılsonuna 

göre %4 artışla 96,8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi %2,3 artışla 91,1 mil-

yar dolar oldu. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.44            6.318%

22 Nisan 2020 5.125% 99.18            5.908%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.13            6.315%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 104,595          1.25% 2.82% 14.60%

BİST-30 131,501          1.47% 2.60% 15.01%

XUSIN 123,861          0.30% 4.43% 18.10%

XBANK 144,649          3.64% 9.46% 22.86%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.4659 0.37% 3.33% 3.37%

Euro/TL 6.1972 0.44% 3.66% 2.39%

Sepet Kur* 5.8292 0.46% 3.39% 2.83%

Euro/Dolar 1.1336 0.10% 0.28% -1.16%

Dolar/JPY 111.42 -0.03% 0.88% 1.70%

DXY 96.5240 -0.10% -0.39% 0.27%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1303.45 0.18% -1.71% 1.62%

Reuters/Jefferies CRB* 191.48 0.56% 2.16% 9.43%

Brent (Dolar/varil) 67.54 0.07% 1.72% 24.36%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.85 -0.25% -0.98% -3.30%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.56% 18.73%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.13% 16.15%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.60% 2.59%
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Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 6,7 artışla 47,7 milyar dolara ulaştı. Portföy yatırımları 2018 yılsonuna göre %7,2 artarak 150,3 

milyar dolar oldu. Bankaların toplam kredi stoku %2,7 azalışla 79,1 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku %0,3 azalışla 106,5 mil-

yar dolara geriledi. 

Türkiye genelinde konut satışları 2019 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,2 oranında azalarak 78,5 bin oldu. Böylece son 

12 ayda gerçekleşen konut satışı 1 milyon 333 bin seviyesine geriledi. İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %68,2 oranında 

azalırken, diğer konut satışlarında %2,2 oranında artış gerçekleşti. İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payı %11,3 seviyesine ulaştı. Ya-

bancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %92,1 oranında artarak 3.321 oldu. Böylece son 12 ayda yabancılara yapılan 

konut satışı 42 bin 700 seviyesine ulaştı.                                    

Türkiye genelinde konut fiyatları Ocak ayında geçen yılın aynı ayı-

na göre %7,6 artış kaydetti. Konut fiyat artış oranı Aralık ayında %

9,1 seviyesinde gerçekleşmişti. Yıllık konut fiyat artışı İstanbul'da %

3,2,  Ankara'da %8,6, İzmir'de ise  %3,5 oranında gerçekleşti. Türki-

ye genelinde nominal konut fiyatları yavaşlama eğilimini belirgin-

leştirdi. Özellikle İzmir'de yıllık konut fiyat artışının Aralık 2018'de %

10,9 iken, Ocak ayında %3,5'e gerilemesi dikkat çekiyor. Ocak ayı 

verisiyle birlikte Türkiye geneli, İstanbul ve İzmir'de veri geçmişinin 

(97 ay) en düşük yıllık fiyat artışı görülmüş durumda. 

Rekabet Kurulu, gübre sektöründen aralarında Ege Gübre ve Gübre Fabrikaları'nın da bulunduğu 6 şirket hakkında soruşturma açtı. Gübre 

sektöründeki fiyat artışlarına yönelik olarak re’sen yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Rekabet Kurulu, ön araştırma-

da elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bularak Bandırma Gübre Fabrikaları, Ege Gübre, Gemlik Gübre, Gübre Fabrikaları, İstanbul Gübre ve 

Toros Tarım hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. 

Rekabet Kurulu, toptan sabit genişbant internet hizmetleri pazarında hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığını tespit amacıyla 

Türk Telekom'a soruşturma açtı. Yapılan açıklamada Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin toptan sabit genişbant internet hizmetleri pazarında 

hâkim durumda olduğu, perakende sabit genişbant hizmetleri pazarındaki rakiplerinin hizmet sunmasını ve abone kazanımını makul olmayan 

ve haksız gerekçelerle engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiaları üzerine yürütülen ön araştırmanın karara 

bağlandığı ifade edildi. 

Geri dönüşüm endüstrisi, öncelikli yatırım kapsamına alınarak 22 Haziran 2018 tarihinde yayımlanan mevzuat kapsamında 5 milyon TL ve 

üzeri bütçeli yatırımlarda 5. Bölge teşviklerinden yararlanacak. Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayiciler Derneği (TÜDAM) Yönetim 

Kurulu Başkanı Vedat Kılıç, sektörde, 5 milyon TL ve üzeri yapılan yatırımların hangi bölgede olursa olsun, genel teşvik mevzuatı çerçevesinde 

doğrudan 5. Bölge teşviklerine dahil olacağını belirtti. Yatırım yapacak şirketlerin teşvik kapsamında sağlayacağı imkânlara değinen Kılıç, “KDV 

muafiyeti, gümrük vergisi muafiyeti, kullanılan TL bazlı kredilerde %5, döviz bazlı kredilerde ise %2 faiz desteği, yaklaşık 7 yıl sigorta primi işve-

ren desteği, inşaat yatırımı ile ilgili de harçların ödemesinden muaf tutulacak" dedi. Sektörün enerji gibi önemli giderlerinin de belirlenip, teş-

vik verilmesi gerektiğine dikkati çeken Kılıç, “%50 elektrik teşviki, tarım ve balıkçılık sektörüne tanınan ÖTV'siz akaryakıt teşvikinin de yapılma-

sını istiyoruz" dedi. 
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Türkiye'de Konut Fiyatları

Reel Konut Fiyatları (TKFE) Artışı TÜFE Artışı Konut Fiyatları (TKFE) Artışı

Kaynak: TCMB, TÜİK, TSKB Ekonomik Araştırmalar

Son Veri: Ocak 19



Gündem | 19 Mart 2019 3 

Nike, Ortadoğu ve Avrupa’daki üretim merkezini Ağrı’ya kuruyor. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, Nike, Ağrı'daki Tekstilkent pro-

jesi kapsamında Ortadoğu ve Avrupa'daki üretim merkezini Ağrı'ya taşıyor. 2 yılda 5 bin kişinin çalışması planlanan üretim merkezinde işlenen 

tekstil ürünlerinin ihracatının da Ağrı üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyor. Marka Ağrı Valiliği'nin hibe olarak sunduğu fabrika binasında 

düşük enerji maliyeti avantajından yararlanıp ilk etapta Avrupa ve Ortadoğu'ya ardından da Afrika'ya ihracat gerçekleştirecek. Üretim Nike'ın 

Türkiye'deki üreticisi Yeşim Tekstil ile birlikte hayata geçirilecek. 

Poşet geri kazanım beyannamelerinin 24 Nisan tarihi itibariyle tamamlanması gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Plastik Poşet Be-

yanname ve Ödeme İşlemleri konusunda yaptığı duyuruya göre Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin verilmesi gereken plastik poşet beyanna-

melerinin 24 Nisan 2019 günü mesai bitimine kadar verilmesi gerektiği de belirtildi. Bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katı-

lım paylarının ödenmesi için ise 30 Nisan 2019 tarihi son gün olarak belirlendi. 

SOCAR Turkey Enerji, EWE Turkey Holding’in tek kontrolünü devralma işlemiyle ilgili rekabet kuralları itibarıyla bir engel olup olmadığı hu-

susunun tescili için Rekabet Kurumu’na başvuru yaptı. EWE Turkey Holding bünyesinde elektrik tedariki, enerji verimliliği, yenilenebilir 

enerji, telekomünikasyon ve bulut sektörlerinde faaliyet gösteren 5 ayrı iştirak bulunuyor.  

Rönesans Holding ve Sonatrach Ceyhan’da petrokimya tesisi kurmak için Rekabet Kurumu’na başvurdu. Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri 

Bölgesi’nde kurulması planlanan üretim tesisi ile polipropilen üretimi ve satışı yapılması planlanıyor. 

Suudi Arabistan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntısını 2019 sonuna kadar uzatması gerekebileceğini açıkladı. Suu-

di Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih OPEC+'nın Bakü'deki Ortak İzleme Komitesi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, OPEC'in petrol piya-

sasını yeniden dengeye getirme çabalarının devam etmesi gerektiğini, ABD'nin İran ve Venezuela’ya yaptırımlarına rağmen küresel stoklarda 

artışın devam ettiğini, arz kısıntısı anlaşmasının 2019'un ikinci yarısında da devam edebileceğine işaret etti. Bakan el-Falih, Mart ve Nisan ayla-

rında Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının 7 milyon varil/gün seviyesinin altında kalacağını söyledi. Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak ise, 

OPEC ve OPEC üyesi olmayan üretici ülkelerin taraf oldukları küresel arz kısıntısı anlaşmasının Haziran'dan sonra devam edip etmeyeceği ko-

nusunda kararın Mayıs veya Haziran'a kadar verileceğini söyledi. 

Benzinin litre fiyatına 13 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) verdiği bilgiye göre, akaryakıt 

dağıtım şirketleri, rafineri çıkış fiyatlarındaki artışa bağlı olarak benzinin pompa satış fiyatını, 18 Mart 2019 gece yarısı itibarıyla, litre başına 13 

kuruş arttırdı. 

İran'dan aylık petrol ithalatı 104 bin tondan 300 bine çıktı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 2018 yılı Aralık raporuna göre, 

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırım kararından sonra Kasım ayında sıfırlanan İran’dan petrol ithalatı, Aralık ayında 104 bin ton oldu. Haber-

türk’ün haberine göre, İran’dan petrol ithalatının Ocak ayında 300 bin tonu aşması bekleniyor. 
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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. 


