
Yerel seçimler öncesi, iç veri gündeminin yoğun olmadığı, küresel piyasala-

rın da sakin bir seyir izlediği günde Hazine ihaleleri (TL ve dolar cinsi) takip 

edildi. TL'de benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışma 

trendi devam ederken  dolar/TL’de 5,48 üstü seviyeler test edildi. Hazine iha-

lelerinde ise getiriler ve borçlanma piyasa öngörülerine paralel gerçekleşti ve 

ikincil piyasada belirgin etki gözlenmedi. Tahvil/bono piyasasında 10 yıllık 

gösterge tahvilin bileşik faizinde geçen hafta 91 baz puana varan bir yükseliş 

yaşanması sonrasında gözler ihale sonuçlarındaydı. Hazine'nin Mart ayı borç-

lanma programı çerçevesinde dün gerçekleştirdiği kuponsuz bonoyu yeniden 

ihracında ortalama bileşik faiz %19,97, TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvilde orta-

lama reel faiz %3,92 oldu. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan 2029 vadeli dolar cinsi eurobondun yeni-

den ihracını 1 milyar dolar borçlanma ile tamamladı. İlk getiri beklentisi %

7,25 civarı olarak açıklanan ihraçta nihai getiri %7,15 oldu. Hazine ilgili tahvi-

lin ilk ihracını Ocak ayında gerçekleştirmiş ve 2 milyar dolar borçlanma sağla-

mıştı. Yeniden ihraç edilen tutarla birlikte bu tahvilin tedavüldeki toplam tu-

tarı 3 milyar dolara yükseldi. İlgili tahvilin ilk ihracının tamamlandığı Ocak ayı 

başında tahvilde kupon oranı %7,625, yatırımcıya getiri ise %7,68 olarak belir-

lenmişti. Böylece yaklaşık 2 ay sonra yapılan yeniden ihraçta ise getiri 53 baz 

puan gerileyerek %7,15'e geriledi. Hazine Ocak ayı ortasında 2 milyar dolar, 

Ocak ayı sonunda ise 1,25 milyar euro ve Şubat'ta sukuk ihracı ile 2 milyar 

dolar borçlanma gerçekleştirdi. Bu tahvil ihraçlarıyla Hazine'nin 2019 yılında 

uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarı-

na kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 6,4 milyar 

dolarlık yani yaklaşık %80'i yılın ilk çeyreğinde tamamladı. 

FED'in bu akşam saat 21.00’de faizleri sabit tutması ve 2019 yılına ilişkin 

medyan üye faiz projeksiyonunun iki faiz artırımından bir faiz artırımına 

revize olması bekleniyor. Piyasada 2020 yılına ilişkin faiz indirimi beklentisi-

nin üye tahminlerinde bir karşılığı olup olmayacağı da izlenecek konular ara-
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.68            5.904%

22 Nisan 2020 5.125% 99.19            5.901%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.25            6.253%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 104,862          0.26% 3.07% 14.89%

BİST-30 131,829          0.25% 2.85% 15.29%

XUSIN 124,889          0.83% 5.04% 19.09%

XBANK 142,790          -1.29% 7.57% 21.28%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.4754 0.17% 3.10% 3.55%

Euro/TL 6.2152 0.29% 3.45% 2.69%

Sepet Kur* 5.8427 0.20% 3.44% 3.04%

Euro/Dolar 1.1349 0.11% 0.25% -1.05%

Dolar/JPY 111.37 -0.04% 0.74% 1.65%

DXY 96.3830 0.09% -0.14% 0.30%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1306.30 0.22% -2.59% 1.84%

Reuters/Jefferies CRB* 192.55 0.21% 1.84% 9.66%

Brent (Dolar/varil) 67.61 -0.04% 0.75% 24.34%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.87 -0.52% 2.31% -2.76%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.64% 18.56%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.21% 16.13%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.08% 7.04%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.61% 2.61%
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sında. Ayrıca FED muhtemelen bilanço küçültmesinin ne zaman sona ereceğine dair detayları paylaşacak ve Başkan Jerome Powell kararın 

ardından basın toplantısı gerçekleştirecek. Bu olası gelişmelerin bir kısmı fiyatlanmış olduğu için riskli varlıklar üzerinde sınırlı pozitif bir etki 

yapacaktır. Bunu teyit eder nitelikte Asya'da bu sabah yatırımcılar kâr realizasyonuna başladılar. Piyasa için sürpriz gelişme nokta grafiklerde 

medyan beklentinin bu yıl için sıfır faiz artırımına inmesi olur. Böyle bir durumda doların sert bir şekilde gerilemesini, gelişmekte olan ülke 

rallisinin hızlanmasını ve TL üzerinde devam eden baskının kırılmasını bekleriz. Ancak ABD ekonomisinin diğer tüm gelişmiş ülke ekonomileri-

ne kıyasla daha sağlam temeller üzerine oturuyor olması sebebiyle faiz rejiminde değişiklik sinyali finansal varlık balonlarının oluşmasına yö-

nelik riskleri canlandıracağı için FED’in ihtiyatlı kalacağını düşünüyoruz. 

Avrupa tarafında ise yarın başlayacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde Brexit süreci dikkatle takip ediliyor. İngiltere Başbakanı 

Theresa May'in Brexit'in ertelenmesi için AB'ye şartlı bir teklif hazırladığına ve AB Liderler Zirvesi'nde AB liderlerinin, İngiltere'ye Brexit'i koşul-

lu uzatmayı önermeyi planladığına ilişkin gelen haberler izleniyor. 

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nın dış risklere kırılganlığını, yurtdışından sağlanması gereken yüksek tutarda finansmanı 

gerekçe olarak bir derece artırdı. Moody's tarafından dün yayımlanan ve kredi derecelendirme niteliği taşımayan raporda, Türkiye'nin dış 

kırılganlık riskini 'Yüksek' seviyesinden 'Yüksek (+)' seviyesine çıkardı. Moody's Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilirin üç basamak altın-

da 'negatif' görünüm ile derecelendiriyor. Moody's raporunda düşük tasarruf oranlarını, enerji ithalatına ve ihracatın yüksek ithalat içeriği gibi 

sebeplerden kaynaklanan yapısal cari işlemler açığını öne çıkardı. Cari açığın bu yıl tüketim ve yatırımlardaki gerilemeyle birlikte ortalama %

1,2'ye gerileyeceğini öngören Moody's, bu sayede dış finansman gereksinimi azalsa da, yeniden finans edilmesi gereken yükümlülüklerin 

azımsanmayacak miktarda olduğuna dikkat çekti. Moody's Türkiye-ABD ilişkilerinin Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle tek-

rar hareketli bir döneme girdiğini ve Almanya'nın Türkiye'ye giden turistlere yönelik seyahat uyarısını sertleştirdiğini belirtti ve gelişmelerin 

TL'yi zayıflatabileceği uyarısında bulundu. 

Şişecam (SISE) - Şişecam bu ay ihraç ettiği Mart 2026 vadeli tahvilinin yeniden ihraç etti. Nihai getiri %7,0 olarak belirlendi. Hafta başında  

Şişecam ikincil piyasada işlem gören 9 Mayıs 2020 vadeli dolar cinsi tahvilinden yapacağı geri alım tutarını 50 milyon dolardan (1 Mart KAP 

açıklaması) 200,1 milyon dolara yükseltmişti.  

Türk Hava Yolları (THY) yeni sigorta garantili uçak finansmanı ürünü “Balthazar” ile uçak finansmanı gerçekleştirdi. THY'den yapılan açıkla-

maya göre, Türk Hava Yolları, A321 NEO uçaklarının finansmanında BNP Paribas tarafından aranje edilen yeni sigorta garantili uçak finansmanı 

ürünü “Balthazar” ile Fransız vergi kalkanlı yapıyı birleştirerek, bu ürünü kullanan ilk hava yolu oldu. Sigorta garantili bu uçak finansmanı ürü-

nü, yüksek kredi notuna sahip sigorta şirketlerinden oluşan bir sigorta konsorsiyumunun iş birliğiyle, piyasadaki yeni uçak finansmanı ürünü 

ihtiyacına cevap olarak Airbus tarafından geliştirildi. 

Kuşadası Ege Port Müdürü Aziz Güngör, kruvaziyer turizminde rezervasyonların olumlu seyrettiğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl Kuşadası'na 145 

kruvaziyer gemisinin yanaştığını ifade eden Güngör, bu yıl limana 195 kruvaziyer gemisinin yanaşmasını ve bu gemilerle 170 bin yolcunun gel-

mesini beklediklerini söyledi. Güngör, büyük kruvaziyer firmalarının rotalarını yeniden Türkiye'ye çevirdiğini kaydettiğini ifade etti. 

Van ile İran arasında Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı. Türkiye-İran kara hudut kapılarından geçen yıl yaklaşık 2 milyon kişinin geçtiğini aktaran 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu rakamlar, özellikle modernizasyonu tamamlanan Kapıköy Gümrük Kapımız ile daha da artacak. Bu aynı za-

manda turizm gelirlerinin artması demek.” ifadelerini kullandı.  
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Türkiye'de dijital reklam yatırımlarıyla 42,5 milyar TL'lik katma değer yaratıldı. Interactive Advertising Bureau (IAB) Türkiye’nin açıkladığı 

rakamlara göre dijital reklam yatırımları 2018’de %14,2 artışla 2,5 milyar TL’ye ulaştı. Dijital reklam yatırımlarının Türkiye ekonomisinde 42,5 

milyar TL’lik katma değer yaratıp, doğrudan ve dolaylı 1,5 milyona yakın istihdam sağladığı hesaplanıyor. 

Kayısı çekirdeğinden 17,6 milyon dolar gelir. Dünyanın kuru kayısı ihtiyacının %85'inin karşılandığı Malatya'da, geçen yıl 8 bin 640 ton kayı-

sı çekirdeği içi ihraç edilirken, 17,6 milyon dolar gelir elde edildi. Malatya'da kayısı çekirdeği ihracatından 2016'da 13,2 milyon dolar, 2017'de 

ise 14,7 milyon dolar gelir sağlandığı belirtiliyor. 

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), otomotiv sektöründe kadın istihdamının yetersizliğine dikkat çekmek amacıyla 

“Otomotivde Topuk Sesleri” etkinliğini düzenledi. Etkinlikte, şirketlerin kadın istihdamı sorununu çözmek adına izlediği örnek politikalar 

ele alındı. TAYSAD Başkan Yardımcısı Albert Saydam otomotiv sektöründe kadın çalışanların azlığı konusunun küresel bir sorun olduğunu, oto-

motiv şirketlerinde kadın çalışan oranının Almanya’da %17, İsveç’te %25, ABD’de %16, Türkiye’de ise %10’un altında olduğunu söyledi. Şirket-

lerdeki çalışan farklılığının üretimi olumlu etkilediğini aktaran Saydam, bu durumun “çeşitlilik” olarak adlandırılabileceğini, bu çeşitliliğe yalnız-

ca cinsiyet açısından bakılmaması gerektiğini belirtti. Saydam, “Kadın istihdamı konusundaki önyargılar yalnızca Türkiye için geçerli değil. Bu 

önyargı Japonya’da da var. Bu sorun dünyanın bir problemi. Kota diyebilirsiniz, gönüllük diyebilirsiniz. Bunun önünü açmamız lazım. Kanun 

koyucunun da politikaları bu yönde yapması lazım” ifadelerini kullandı. 

Güneşte aylık mahsuplaşma düzenlemesi tamamlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Enerji Piyasası Düzen-

leme Kurumu’nun (EPDK) güneş enerjisi sektörünün uzun süreden beri beklediği aylık mahsuplaşma düzenlemesini bitirdiğini ve gelecek hafta 

kurul onayına sunulup yasalaşacağını açıkladı. Tancan, ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti ve yakın zamanda onayın Resmi 

Gazete’de yayımlanmasını beklediklerini ifade etti. 

ABD’nin kayaç petrolü üretimini artırması bekleniyor. ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) aylık sondaj çalış-

maları raporuna göre, ABD'nin kayaç petrolü üretiminin 2019 yılı Nisan ayında 85.000 varil/gün artarak 8,59 milyon varil/gün ile rekor kırması 

bekleniyor. EIA raporuna göre ABD'nin doğalgaz üretiminin de Nisan ayında Mart ayına göre 0,9 milyar fit küp artarak 79 milyar fit küp/gün 

olması bekleniyor. 
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TUİK 
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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. 


