
 FED’in 30 Ocak’ta tamamlanan toplantısına dair tutanaklar dün gece 

yayınlandı. FED’in “sabırlı” duruşa geçmesinin altındaki nedenler şöyle 

sıralanabilir: 

- Çin ve Avrupa başta olmak üzere küresel büyümede zayıflık (pek çok üye 

büyümenin zayıflaması yönündeki risklerin yükseldiğini ifade etmiş), 

- finansal koşullarda sıkılaşma, 

- geride kalan seneye kıyasla enflasyonist baskıda yumuşama, 

- finansal piyasalarda oynaklığın yükselmesi. 

 Tutanaklarda önemli olan iki nokta dikkat çekiyor. (1) Pek çok üye yıl 

içinde faiz artışlarını sadece enflasyon gerçekleşmeleri baz senaryodaki 

tahminleri aştığı takdirde gerekli görmekte. Yani üyeler faizlerin sabit 

kalmasına yönelik düşüncenin üzerinde yoğunlaşmaya başladılar. Ancak 

enflasyonunun sürpriz yapabileceği göz ardı edilmemeli. Bir başka ifa-

deyle faiz artış olasılığı sıfır demek için henüz erken. Zira tutanaklarda 

ekonomide kuvvete dikkat çekilirken, en az bir faiz artış olasılığı canlı 

tutulmuş. Bu sebeple de dolar endeksinin yükseldiğini gözlemliyoruz. (2) 

Yüksek ihtimalle bilanço küçülmesi yılın ikinci yarısında (rezervlerin arzu-

lanan seviyeye düşmesinden önce) bitirilecek. Yani FED’in bilanço bü-

yüklüğü biraz daha daralacak ancak 3,5 trilyon dolarda sonlanacak. Bu iş 

sona erdiğinde FED’in elinde sadece devlet tahvili kalma ihtimali de yük-

sek. 

 Tutanaklar riskli varlıklar ve gelişmekte olan ülkeler adına olumlu. ABD 

ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine yönelik olumlu beklentiler de 

piyasaların itici gücü olmaya devam ediyor. Japonya hariç Asya-Pasifik 

hisselerini izleyen MSCI endeksi son 4,5 ayın zirvesinde. ABD hisseleri ise 

tutanaklara anlamlı bir tepki vermedi. Zira piyasa zaten bu sene faiz artı-

şı yapılmayacağı yönünde bir fiyatlama yapıyor.  

 Son iki gündür ticaret savaşlarının “en azından geçici olarak” son erme-

si yönünde görece kuvvetli sinyaller gelmeye başladı. Bu piyasa dostu 

gelişmenin yanında dikkat edilmesi gereken konu şu ki ticaret savaşı teh-
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.57            6.010%

22 Nisan 2020 5.125% 98.97            6.045%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.13            6.267%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 101,971          0.23% 1.83% -11.59%

BİST-30 128,163          -0.01% 1.36% -9.82%

XUSIN 119,143          0.21% 2.73% -7.94%

XBANK 132,060          -0.52% -1.02% -22.94%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3211 0.77% -1.04% 40.44%

Euro/TL 6.0396 0.78% -1.20% 32.80%

Sepet Kur* 5.6804 0.75% -1.12% 36.23%

Euro/Dolar 1.1335 -0.04% -0.16% -5.51%

Dolar/JPY 110.85 0.22% 1.14% -1.62%

DXY 96.4540 0.07% 0.34% 4.78%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1338.41 -0.20% 4.40% 2.76%

Reuters/Jefferies CRB* 189.48 0.57% 2.59% -3.24%

Brent (Dolar/varil) 67.08 0.13% 9.95% 0.45%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.64 0.38% 3.99% -10.40%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.71% 18.68%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.36% 15.13%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.67% 2.64%
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didi ortadan kalkınca küresel büyümeye yönelik endişeler de bir miktar zayıflayacak ve FED hareket kabiliyeti kazanacaktır. Muhtemel bir 

ralli sonrasında faiz artışları kaldığı yerden devam edebilir. 

 Son birkaç haftadır küresel piyasalarda önemli bir yer tutan Güney Afrika kamu elektrik üretim şirketi ESKOM konusunda karar veril-

di. Güney Afrika Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir miktar olan 3 yılda 69 milyar rand kaynağı ESKOM ’a sağlayacak. Eskom'un baş-

lıca sorunlarından biri, yaklaşık 419 milyar rand (30 milyar dolar) tutarındaki sürdürülemez borcu. Güney Afrika Hazinesi, Eskom'a daha 

fazla finansal destek verilmesinin ülkenin ekonomik büyümesine ve elektrik tarifelerine bağlı olacağını belirtti. 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt 

borç stoku Ocak ayı sonunda 1 trilyon 98 milyar 100 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 586,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk 

lirası cinsi, 511,9 milyar lira tutarındaki kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu. 

 TÜİK, Ocak ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına 

ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen YD-ÜFE, Ocak'ta bir önceki aya göre %1,83 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %

35,35 artış gösterdi. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ise Ocak'ta en fazla aylık artış enerji mallarında, en fazla yıllık artış ise dayanık-

lı tüketim mallarında görüldü. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık ayı dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna 

göre kısa vadeli dış borç stoku, Aralık ayında 116,95 milyar dolardan 116,18 milyar dolara geriledi. Kısa vadeli dış borç stoku Aralık'ta yıl-

lık %2,9 azaldı. 

 Şubat ayı tüketici güven endeksi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tü-

ketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış Tüketici Güven Endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre 

%0,7 oranında azalarak 57,8 oldu.  

 Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın Uluslararası İslami Ticaret Finans Kuruluşu’nun (ITFC) öncülüğünde bir bankalar kon-

sorsiyumundan 380,5 milyon dolarlık kredi sağladığını bildirdi. Türk Eximbank ile ITFC arasında 2013 yılında imzalanan 50 milyon do-

larlık "İki Aşamalı Murabaha Anlaşması" ile başlayan ilişkilerin önemli bir aşamaya ulaştığını vurgulayan Pekcan, geçen yıl ihracat kredile-

rinin %53'ünü tek başına kullandıran Türk Eximbank'ın, bu yıl da ihracatçıların ve ihracat odaklı KOBİ'lerin finansmana erişimi konusunda 

önemli rol oynayacağını aktardı.  

 Turkcell (TCELL) – 4. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket son çeyrekte gelirlerini bir önceki yıla göre %21 artırarak 5.626 milyon 

TL’ye çıkarttı. FAVÖK rakamı %29 artarak 2.2239 milyon TL olurken, FAVÖK marjı 2,5 yüzde puan artışla %39,8 oldu. Şirketin net kârı ise 

%300 artışla 864 milyon TL’ye ulaştı. Böylece yıl sonu net kârı 2017’ye göre %2,1 yükselerek 2.021 milyon TL oldu. 

 Enerjisa (ENJSA) – 2018’in son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Şirket bu dönemde 17 milyon TL net zarar kaydetti. Bir ön-

ceki yılın aynı çeyreğinde 534 milyon TL net kâr elde edilmişti. Son veriyle birlikte şirket 2018 yılını 748 milyon TL kâr ile kapatmış oldu. 

Enerjisa son çeyrekte 5.848 milyon TL net satış gerçekleştirdi ve bu rakam yıllık bazda %56 artışa işaret etti. Şirketin FAVÖK rakamı ise %

87 yükselerek 1.981 milyon TL olurken, FAVÖK marjı 5,7 yüzde puan iyileşti ve %33,9 seviyesine geldi. 

 Çimsa (CIMSA) – 2018’in son çeyreğinde 62 milyon TL zarar açıkladı ve yılı 155 milyon TL net kâr ile tamamladı. Yılın son çeyreğinde Çim-

sa’nın gelirleri %10 azaldı ve 395 milyon TL oldu. Şirket FAVÖK’ü %64 azalarak 41 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken bunda brüt marj-

da görülen 13,8 yüzde puanlık daralma önemli rol oynadı. Çimsa’nın net borcu 9A18 dönemindeki 1.434 milyon TL seviyesinden 1.263 

milyon TL’ye geriledi. 
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 ABD'li otomotiv üreticisi Ford, Brezilya'daki bir fabrikasını kapatacağını ve Güney Amerika'da ağır ticari araç üretimine son vereceğini 

açıkladı. Ford Brezilya'da Sao Bernardo do Campo'da bulunan, 1967 yılından bu yana üretim yapan yaklaşık 2.700 kişinin çalıştığı fab-

rikasını kapatacak. Daha önceleri otomobil üreten fabrikada 2001'den bu yana F-4000 ve F-350 ticari araç modeller üretiliyordu. Fabrika-

nın kapanması Ford'un Brezilya'da ticari araç yerine otomobillere odaklanacağını ve üretimi Bahia eyaletindeki yeni fabrikasında sürdüre-

ceğini gösteriyor. Ford bir yandan üretim, satış ve finansman faaliyetlerini yeniden yapılandırırken bir taraftan da Volkswagen (VW) ile 

çeşitli alanlarda iş birliği müzakereleri yürütüyor. İki şirket geçen ay ticari araçları kapsayan bir iş birliği anlaşması yaptı. Bu anlaşma kap-

samında, VW ticari vanlarının Türkiye'deki Ford Otosan fabrikasında yapılması olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor.  

 İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) “İhracata İlk Adım” Programı ile daha önce ihracat yapmamış ya da 100 bin doların altında ihracat ger-

çekleştirmiş KOBİ’lere, 4 ay süreyle danışmanlık yapacak “ihracat koçu” atanacak. İTO’dan yapılan açıklamaya göre, İTO, hiç ihracat 

yapmamış ya da 100 bin doların altında ihracat gerçekleştirmiş, 5 ila 250 arasında çalışana sahip KOBİ’lerin ihracatçı olmaları için İhracata 

İlk Adım Programı’nın yeni etabını başlattı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bugüne kadar 246 firmanın yararlandığı İhracata İlk Adım Progra-

mının yenilenen etabında yer alacak firmalara uzmanlar tarafından yerinde danışmanlık hizmeti verileceğini bildirdi. 

 Yıldız Holding, Godiva'nın 4 ülkedeki hakları ve Belçika fabrikasını sattı. Yıldız Holding Godiva'nın Belçika fabrikası, Japonya, Güney 

Kore ve Avustralya'daki perakende ve dağıtım operasyonları, ayrıca Yeni Zelanda'da pazar geliştirme haklarını MBK Partners'a sattı. Dün 

gerçekleştirilen anlaşma her iki şirketin yönetim kurulları tarafından onaylandı. Anlaşmanın şartları ise açıklanmadı. Bu işlemin Belçika 

çalışan temsilcileriyle standart devir görüşmelerinin tamamlanması ve Rekabet Kurulu'nun bekleme süresinin dolması da dâhil olmak 

üzere, yasal şartların sağlanması sonrasında, 2019 yılı ortasında tamamlanması planlanıyor. 

 Fransız Groupe Lactalis şirketi Ak Gıda, Gürler Grup iştiraki Gürsüt ve Progıda'nın bazı tesislerini satın alıyor. Ak Gıda'nın Gürsüt ve 

Progıda'nın bazı üretim tesislerini devralması işlemine Rekabet Kurumu tarafından izin verildi. 1982'de İzmir merkezli olarak kurulan Gür-

ler Grup, 2017'de 100 milyon liralık yatırımla yeni fabrika kurdu. Bağlı şirketleri Gürsüt ve Progıda için İzmir'in Tire ilçesinde üretim yapı-

lan tesis 55 bin metrekare açık 20 bin metrekare kapalı alana sahip ve günde bin ton günlük sütü işleyebiliyor. 

 Türkiye’nin en köklü otobüs firmalarından olan Ulusoy Seyahat’in marka hakkını alan ve konkordato başvurusu sonucu 3 ay mühlet 

verilen Ulusoy Ulaşım hakkında iflas kararı verildi. Mahkeme, davacı şirket Ulusoy Ulaşım'ın kesin mühlet talebini reddederek, şirke-

tin iflasına karar verdi. 

 Microsoft Türkiye, Arkas Holding ile Türkiye ile kurumsal çapta bugüne kadar hayata geçirilmiş en kapsamlı bulut dönüşüm projesine 

imza attı. Arkas Holding, kullandığı veri cihazının ve sunucularının kapıları kapatıp, tümüyle akıllı bulut platformu Microsoft Azure ’a 

taşındı. Taşınma süreci ise bir yıl sürdü. Microsoft Filo Yönetimi gibi yapay zekâ çözümleri ile daha etkin kararlar alma başlayan şirket, 

projenin ilk yılında %10 tasarruf yani maaliyet avantajı sağlamayı amaçlıyor.  

 Hayvancılık projelerine %50 hibe desteği. Tarım ve Orman Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya 

Ovası Projeleri kapsamında gerçekleştirilecek damızlık sığır ve koyun-keçi işletme yatırımlarına %50 oranında hibe verecek. 

 Hazır giyim ve tekstil 17 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başka-

nı Burak Sertbaş, "Türkiye'ye 2018'de 26 milyar dolar ihracat geliri kazandıran hazır giyim ve tekstil sektörleri, 17 milyar dolar fazla vere-

rek Türkiye'nin dış ticaret açığının büyümesine engel oldu" dedi. Sertbaş, hazır giyim sektörünün 2018 yılında 17,6 milyar dolar, tekstil 

sektörünün ise 8,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. 

 Arı yetiştiricileri mazot desteği istiyor. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, kovan başına verilen desteğin 

10 liradan 15 liraya çıkarılmasının üreticileri memnun ettiğini belirterek, "Gezginci arıcılarımıza da mazot desteği verilmesini talep ediyo-

ruz" dedi. 
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 Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde iki Türk girişimci tarafından kurulan ve ısıtma teknolojileri konusunda TÜBİ-

TAK desteğini alarak 2016’da çalışmalara başlayan İltema’nın ürettiği düşük voltajla ısı yayabilen kumaş yurt içinde olduğu kadar yurt 

dışındaki firmaların da ilgisini çekiyor. Doğrudan ipliğe uygulanabilen ilk yüksek ısı verimine sahip teknolojiyi geliştirerek patentini 

alan şirket, akıllı kumaşı battaniyeden çadıra, yelekten yatağa ısıya ihtiyaç duyulan çok farklı ürünlere uyguluyor. İlk olarak "yeni nesil 

elektrikli battaniye" olarak ticarileştirilen akıllı kumaşın Türkiye ve Almanya'da savunma sanayisinde ve hibrit otomobillerde kullanımı 

için test edilmeye başlandığı belirtiliyor. Şirketin Almanya'ya ihraç ettiği akıllı kumaş, oradaki firma tarafından Alman ordusundaki dalgıç-

ların kullanması için üretilen kıyafetlerin yapımında kullanılıyor. 

 OECD’nin Türkiye Çevresel Performans İncelemesi’nde, Türkiye’nin emisyonları kısmak için yenilenebilir enerji santrallerine yatırımı 

artırması gerektiği belirtildi. OECD’nin üçüncü Türkiye Çevresel Performans İncelemesi’ne göre, ülkenin kömür, petrol ve gaza ağırlıkla 

bağımlı kalmayı sürdürüyor. OECD Çevre Direktörü Rodolfo Lacy, “Türkiye, daha temiz enerjiye geçiş için iyi bir başlangıç yaptı fakat ça-

balarını yoğunlaştırması ve jeotermal, güneş ve rüzgar enerjisine yatırımını artırması gerekiyor. Enerji verimliliğine dönük hedefler koy-

mak da öncelik olmalı” dedi. 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) kaybedeni olmayan bir proje olduğu-

nu ifade etti. Dönmez, Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı ’nda, TANAP’ı “kaybedeni olmayan bir proje” olarak 

nitelendirerek, önümüzdeki birkaç ay içerisinde Yunanistan sınırına kadar olan kısmın altyapı çalışmalarının da bitmiş olacağını söyledi. 

Aynı toplantıda, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, TANAP üzerinden Türkiye’ye bugüne kadar 1 milyar metreküpten fazla doğal-

gaz sevkedildiğini söyledi. 

 Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye’de yıllık 7 milyar dolar değerinde 

enerji tasarrufu sağlanabileceğini söyledi. Alkin, "Türkiye’nin ve bizlerin çocuklarımızın geleceğini güvenle kurabilmek için enerji ve ısı 

tasarrufu yapmaktan başka bir çaremiz yok. Enerji tasarrufu ile yıllık 7 milyar dolar sağlanabilir" ifadelerini kullandı.  
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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. 


