
 Hazine dün gerçekleştirdiği iki ihalenin ardından Şubat ayı borçlanma 

programını öngörülerine yakın tamamladı. Şubat ayında yapılan dört 

ihalede Hazine 8,6 milyar TL'si piyasadan, 6,3 milyar TL'si kamudan, 1,5 

milyar TL'si kira sertifikası yoluyla olmak üzere 16,4 milyar TL borçlanma 

gerçekleştirdi. Hazine Şubat ayında 22,8 milyar TL'lik iç borç servisine 

karşılık 17 milyar TL'lik iç borçlanma programlıyordu. Hazine'nin bu ayki 

iç borçlanmasının yanı sıra yurtdışı piyasalarda dolar ve euro cinsi kira 

sertifikaları ile finansman konusunda elini rahatlattı. Dünkü ihalelerde 

taleplerin büyük kısmını karşılayan Hazine, kamuya, dönüşün üzerinde 

satış yaptı. İhalede gösterge tahvilin faizi %18,34 seviyesinde oluştu an-

cak dün sabah %18,31 seviyesinden açılan iki yıllık gösterge tahvilin bile-

şik faizi ihalenin ardından %18,68 seviyesine kadar yükseldi, valörde son 

işlem de bu seviyeden geçti. Günün diğer ihalesinde TÜFE'ye endeksli 5 

yıllık tahvilde reel faiz %3,89 ile Ocak ayı ihale sonucuna kıyasla gerile-

miş 14 baz puan oldu. Tahvil bono piyasasında dün spot kapanışta orta-

lama %14,94 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faiz valör-

deki son işlemde %15,13'ten geçti.  

 Döviz piyasasında ise dün dolar/TL 5,30-5,3225 bandında hareket etti. 

Bugün gelişen ülke para birimleri dolara karşı değer kazanıyor. Bu rüz-

garla dolar/TL'de güne 5,29 seviyesinde başlıyoruz. Türkiye'de bugün 

veri akışı zayıf olacak. TÜİK saat 10.00'da tüketici güven endeksi Şubat 

verisini açıklayacak. Ancak dolar/TL üzerine olası bir baskı Güney Afri-

ka'dan gelebilir. Güney Afrika Maliye Bakanı Türkiye saati ile 15.00’te 

ülkenin yeni bütçesini açıklayacak. Ülkenin elektrik şirketi Eskom’u kur-

tarma paketinin büyüklüğü konuşmanın odak noktası olacak. Şirket hü-

kümetten yaklaşık 7 milyar dolarlık borcu üstlenmesini istiyor. Bu bütçe 

açığının 2 yüzde puan artmasıyla sonuçlanabilir ve Moody’s’in gün içeri-

sinde Güney Afrika notunu kırmasına sebebiyet verebilir. 

 Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türk bankala-

rında takipteki alacak rasyosunun 2019'da %8 olacağını tahmin ettiğini 

açıkladı. Geçen hafta Cuma gecesi Türkiye'nin kredi notunu teyit eden 

S&P Türkiye'de geri dönmeyen ve yeniden yapılandırılan kredilerden 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.56            6.014%

22 Nisan 2020 5.125% 98.96            6.052%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.13            6.265%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 101,742          0.01% 2.07% -11.78%

BİST-30 128,172          0.00% 1.75% -9.81%

XUSIN 118,894          0.25% 3.19% -8.13%

XBANK 132,744          0.45% -0.81% -22.54%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.2803 -0.40% -0.39% 39.36%

Euro/TL 5.9928 0.04% -0.98% 31.77%

Sepet Kur* 5.6366 -0.07% -0.77% 35.21%

Euro/Dolar 1.1340 0.28% -0.49% -5.47%

Dolar/JPY 110.61 0.01% 0.86% -1.83%

DXY 96.5200 -0.01% 0.23% 4.76%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1341.08 1.13% 4.39% 2.97%

Reuters/Jefferies CRB* 188.48 0.53% 0.23% -3.79%

Brent (Dolar/varil) 66.45 -0.18% 8.49% -0.81%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.66 -0.11% -1.97% -9.96%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.68% 18.19%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.13% 14.92%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.94% 6.88%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.64% 2.64%
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oluşan sorunlu kredi oranının %10-15 seviyesinde olduğunu tahmin edildiğini belirtti. S&P analisti Magar Kouyoumdjian, "Takipteki ve 

yeniden yapılandırılan kredilerden oluşan sorunlu kredi oranı daha da yükselebilir" dedi. Analist baz senaryoda bu kredilerin toplam kre-

dilere oranının azami %15-20 seviyesine ulaşmasını öngördüklerini belirtti. S&P tarafından düzenlenen telekonferansta sorulara cevap 

veren analistler, 2019'da TL'nin değerinde tek seferde gerçekleşecek "bozucu" bir değer kaybı beklemediklerini, ancak kurun uzun vadeli 

ortalamaları tekrar yakalamasının uzun süre alacağını düşündüklerini belirttiler. 

 Dolar endeksi DXY küresel risk iştahının güçlenmesi ve ABD'de Hazine tahvil getirilerindeki gerileme (%2,64) ile dün %0,4 değer kay-

betti. Dolar bugün saat 22.00'de açıklanacak FED tutanakları öncesinde ise yatay seyrediyor.  

 FED tutanaklarında Banka’nın kademeli faiz artışı söylemini terk edip sabırlı söylemine geçmesinin gerekçeleri aranacak.   

 ABD ve Asya borsaları ticaret müzakerelerine ilişkin olumlu beklentilerle yükselişini sürdürdü. ABD borsaları da dün yükselişle kapan-

dı. Walmart'ın açıkladığı beklentilerden güçlü bilançonun da desteğiyle S&P 500 endeksi %0,15 yükselirken %0,19 primli kapanan Nasdaq 

kazanımlarını aralıksız yedinci güne taşıdı. Amerikan vadelileri ise bugün yatay. Çin'in 300 büyük şirketini izleyen bluechip endeksi %0,4 

artıda kapanırken Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsaları MSCI endeksi %1'e yakın yükselişle 2 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeye 

ulaştı.  

 Yatırımcılar Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gelecek ay, muhtemelen 5 Mart'taki başlayacak Çin parlamentosu genel kuru-

lundan sonra bir araya geleceğini ve "mutabakat zaptı" şeklini alabilecek bir anlaşmaya varacağını tahmin ediyorlar. ABD'de devam 

eden görüşmelere yarından itibaren Xi'nin en üst düzey ekonomi danışmanı Liu He de katılacak. İki ülke nihai anlaşmaya temel oluştura-

cak çatı anlaşmasında dolar/yuan kuruna da değinecekler. 

 Kamu sermayeli katılım bankası Ziraat Katılım'ın 2018 yılsonu itibarıyla net kârı %103 artışla 322,6 milyon TL oldu. Ziraat Katılım'ın 

2017'de net kârı 158,9 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre toplam aktifleri 2017 yılı sonuna göre %

55 artırarak 22,2 milyar TL'ye ulaşan Ziraat Katılım'ın kullandırılan nakdi ve gayri nakdi fonlarının toplamı 28,1 milyar TL oldu. Açıklamada 

"2018'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ziraat Katılım'a sağladığı 500 milyon TL'lik ilave sermaye ve kuruluşumuzdan itibaren şube ağını 

genişletmeye yönelik sabit sermaye harcamalarının 2018 yılında azalma eğilimine girmesi, 2018 yılında bilançomuzda kaydettiğimiz sağ-

lıklı büyümeyi desteklemiştir" denildi. 

 TÜİK 2018 yılının tamamına ilişkin yapı kullanma izin belgeleri ve yapı ruhsatları verisini açıkladı. 2018 yılında 870 bin daireye ilişkin 

yapı kullanma izin belgesi alındığı görülüyor. Bu rakam satılmak için piyasaya yeni gelen yani eklenen arza ilişkin bir gösterge olarak kulla-

nılıyor. Aynı dönemde ilk elde satılan konut sayısının 651 bin seviyesinde olduğu dikkate alındığında, 2018 yılı için piyasaya satılmak için 

yeni eklenen ancak satılamayan konut sayısı 219 bin seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Bu rakam 2017 yılında 160 bin seviyesindeydi. Konut 

yapı ruhsatlarının ise 2017 yılındaki 1 milyon 323 bin seviyesinden 643 bin seviyesine gerilediği görülüyor. Söz konusu gerilemede inşaat 

sektörü genelindeki zayıflık, konut piyasasına ilişkin beklentiler ve yüksek bazın etkili olduğu söylenebilir.  

 TÜİK Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri’ne ilişkin verileri yayınladı. TÜİK’in yayınladığı veriler Sürdürülebilir Kalkınma amacına erişim 

düzeyini izlemek için belirlenen 232 göstergeden oluşan küresel gösterge setiyle uyumlu 83 veriyi içeriyor. Veri setinde yoksulluk oranı, 

beş yaş altı çocuklarda kilo problemi, anne ve beş yaş altı çocuk ölüm oranları, okullaşma, yönetici pozisyonundaki kadın oranı, güvenilir 

içme suyuna erişim, ARGE, ormanlık arazi oranı, internet kullanım oranları gibi geniş bir yelpazedeki verilerin zaman içindeki gelişimine 

yer veriliyor.  

 Honda tarafından Türkiye'yi de içeren yeniden yapılandırma açıklaması yapıldı. Buna göre, şirketin 2021'de Türkiye'de Civic Sedan 

üretimine son vereceği belirtildi. Şirket ayrıca Honda Türkiye A.Ş'nin güncel olarak yıllık 38 bin üretim yaptığını, Türk hissedarlar ile bu 
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süreçte yapıcı diyalogların süreceğini ve Türkiye'deki operasyonlarına devam etme niyetinde olduğunu belirtti. Honda Motor Avrupa Baş-

kanı Katsushi Inoue konuya yönelik olarak  “Sektörümüzü etkileyen köklü değişikliklerin sonucunda, elektrifikasyon stratejimizi hızlandır-

mamız ve küresel operasyonlarımızı buna göre yapılandırmamız hayati önem taşıyor. Bunun sonucu olarak, üretim ağımızı geleceğe nasıl 

hazırlayacağımıza dair çalışanlarımızla masaya oturmak üzere zor bir karar aldık. Bu hiç de kolay olmadı. Bugünkü duyurunun çalışma 

arkadaşlarımızda yaratacağı tedirginlikten dolayı derin üzüntü duyuyoruz” açıklamasını yaptı. Konu hakkında açıklama yapan Honda Tür-

kiye Otomobil ve Motosikletten Sorumlu Satış, Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Honda'nın Türkiye’deki 

faaliyetlerine devam edeceğini belirterek, "Honda, Türkiye’den tamamen çıkmıyor. Sektörde yaşanan gelişmeler doğrultusunda önümüz-

deki dönemde elektrikli araçların üretimine yoğunlaşacağız. Bu kapsamda üretim kapasitesinin optimize edilmesi ve üretim verimliliğinin 

artırılması gerekliliğini göz önüne alarak küresel üretim sistemimizi ve kabiliyetimizi tekrar gözden geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.  

 THY Almanya KOBİ'ler Birliği'yle niyet bildirgesi imzaladı. İmzalanan niyet bildirgesine göre anlaşma durumunda THY, 124 ülkeye ula-

şan geniş uçuş ağı ve kaliteli hizmetiyle Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) üyesi şirketlere, ticari lojistik çözümleri ve 

yüksek kalitede taşımacılık hizmetleri sunacak.  

 Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) açıkladığı 2018 yılı konsolide verilerine göre, faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 

aktif toplamı geçen yıl 143 milyar TL'ye, öz kaynak büyüklüğü 21 milyar TL'ye, net kârı 2,7 milyar TL'ye ve müşteri sayısı 4,7 milyona 

yükseldi. Açıklamada görüşlerine yer verilen FKB Başkanı Adem Duman, sektörlerinin geçen yıllara kıyasla 2018'de yaşanan ekonomik 

dalgalanmaları daha fazla hissettiğini belirterek, "Zorlu geçen yıla rağmen birliğimizin temsil ettiği finansal kiralama, faktoring ve finans-

man sektörlerini daha verimli hale getirmek ve ekonomiye verdikleri katkıyı artırmak üzere çalışmalarımızı sürdürdük." ifadelerini kullan-

dı. 

 Ford Otosan, hisse başına 2,43 TL kâr payı dağıtımı planlıyor. Ford Otosan brüt 852,7 milyon lira, yani 1 lira nominal değerli hisse için 

brüt 2,43 lira kâr payı dağıtımını genel kurula teklif edecek. Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklama göre kâr payı 1 Nisan'da dağıtıla-

cak. 

 Türkiye Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balkuv, 17 milyar dolarlık hazır giyim ihracatı içinde tri-

konun payının her geçen yıl büyüdüğünü söyledi. 2018’de triko ihracatının 1,9 milyar dolara ulaştığı bilgisini veren Balkuv, triko tedarik-

çilerinin yerel perakende markalara yaptığı üretimin de hızlandığını belirtti. Balkuv, perakende firmalarının 6-7 sene önce ithalata getiri-

len ilave vergiler nedeniyle yurt dışındaki fabrikalarını kapatarak Türk triko üreticilerine yöneldiğini vurguladı.  

 Fransa'ya hazır giyim ihracatında hedef milyar dolar. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak 

Sertbaş, "Fransa'ya 2018'de 888 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Kısa vadeli hedefimiz 1 milyar dolar barajını geçmek. 2019 yılında 

bu hedefe ulaşmak için çalışacağız" açıklamasında bulundu. 

 Irak'a bakliyat ihracatının artması bekleniyor. TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Al-

tunkaya, "Son yıllarda Irak'a gerçekleştirilen ihracatı olumsuz etkileyen çifte gümrük ve buna bağlı olarak çifte vergi uygulaması kaldırıldı. 

Bu uygulamayla 2019 yılı ihracatımızda ciddi bir artış bekliyoruz" açıklamasında bulundu. 

 Basında yer alan haberlere göre Doğuş Grubu, sahip olduğu Marmaris’teki D-Resort Grand Azur Oteli'ni anlaşma sağlanması halinde 

TUI'ye bağlı TT Hotels Turkey Otel Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş’ye devredecek. TT Hotels’in portföyünde toplam 14 otel mevcut. 

Doğuş Grubu 2016'da 180 milyon euroya satın aldığı Madrid'deki lüks otel Villa Magna'yı Meksikalı RLH Properties'e geçen yıl 210 milyon 

euroya satmıştı. Geçen hafta ise grup, Miami'deTommy Hilfiger ile ortak olduğu Raleigh Hotel'i 103 milyon dolara iş adamı Serdar Bilgili 

ve ABD'li ortağı SHVO'ya devretmişti. 

 Avrupa Birliği (AB), yeni kamyon ve otobüslerde karbon emisyonunun azaltılması yönünde karar aldı. AB Komisyonu'nun yaptığı açık-

lamaya göre, Avrupa Birliği üyesi 28 ülke yeni kamyon ve otobüslerde karbondioksit salımının 2030'a kadar %30 oranında azaltılması üze-

rinde anlaştılar.  
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 Gazyağı, fueloil ve kalorifer yakıtı fiyatları zamlandı. Akaryakıt ürünlerinden gazyağı, fueloil ve kalorifer yakıtı fiyatlarına 20 Şubat 

2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Buna göre gazyağının litre başına fiyatı 24 kuruş; kalorifer yakıtının litre başına 

fiyatı 16 kuruş; fueloilin litre başına fiyatı 13 kuruş ve yüksek kükürtlü fueloilin litre başına fiyatı ise 13 kuruş yükseldi. 

 Aralık ayında petrol üretiminde ABD dünya birincisi oldu. Aralık ayında en büyük petrol üreticisi günlük 11,6 milyon varille ABD olur-

ken, Rusya Suudi Arabistan’ı geçip 10,7 milyon varille ikinci sırada yer aldı. 

 2019 yılında doğalgaz aramaları için yapılan sondaj sayısının artması hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dı-

şarıdan enerjiye bağımlılığın kritik bir sorun olduğuna değinerek, güçlü Türkiye için bağımsız enerjiye sahip olunması gerektiğini vurgula-

dı. Petrol ve doğalgaz açısından da rezervlerin çok tatminkâr olmadığını, toplam petrol ihtiyacının %8'inin üretilebildiğini, doğalgazda ise 

bu oranın %2'lerde olduğunu belirten Dönmez, sözlerine şöyle devam etti: "2018 yılında Türkiye Petrolleri A.Ş. yaklaşık 70 civarında son-

daj gerçekleştirdi. Bu sene hem denizde hem karada bu sayıyı iki katına çıkaracağız. Fatih sondaj gemimizi bildiğiniz gibi filomuza kattık. 

Ekim ayında çalışmalara başladık ve şu anda 4 bin 200-4 bin 300 metrelerdeyiz. Hedefimiz 5 bin-5 bin 500 metreler. Doğu Akdeniz bu açı-

dan diğer keşiflerin yapılmasıyla birlikte bize ümit veren bir potansiyel içeriyor." 
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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. 


