
Amerikan Merkez Bankası’ndan (FED) bir "güvercin" sürpriz daha geldi, pi-

yasa çalkalandı. FED medyan üye tahmininde 2019 yılı için faiz artırımı ön-

görmeyerek üç yıllık sıkılaşan para politikası döngüsünü sona erdirmek adına 

bir önemli adım daha attı. FED ayrıca bilanço küçültmesini Mayıs'tan itibaren 

aylık 15 milyar dolara düşüreceğini ve Eylül'de ise bu işlemi durduracağını 

belirtti. Böylece 2017 yılının sonundan bu yana arka planda çalışan bir parasal 

sıkılaştırma aracı Eylül ayında sona ermiş olacak. Büyümedeki yavaşlama ana 

metnin içerisine girerken, FED üyeleri ABD için büyüme, işsizlik ve enflasyon 

tahminlerini düşürdü. Üyeler FED'in politika faiz oranının bu yıl boyunca mev-

cut seviyesi olan %2,25 ile %2,50 arasında kalmasını, 2020'de ise sadece bir 

faiz artışı yapılmasını öngördü. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin 

beklentisi 2019 için FED tahmininin (Aralık'taki ikiden) bire inmesi yönündey-

di. Öte yandan 2021 ve sonrası için üyeler arasında faiz indirimi beklentisini 

taşıyan yok. Dolayısıyla FED yetkilileri nezdinde ABD ekonomisinde genel ola-

rak bir alarm durumu söz konusu değil, ancak yetkililer “sabırlı” davranmak 

için yeterli done olduğu görüşünü paylaşıyorlar. FED’in politika faizi oranının 

tarihsel ortalamasından yaklaşık bir puan daha düşük olan bu oran ABD eko-

nomisinin "yeni normali"ne ilişkin somut bir işareti olacak. Öte yandan ABD 

para piyasası vadeli işlemleri, politika açıklaması ve projeksiyonların yayınlan-

masından sonra gelecek yıla kadar bir faiz indirimini %50'ye yakın bir oranla 

her zamankinden daha fazla fiyatlandırmaya başladılar. 

2019’da FED projeksiyonlarından faiz artırımı seçeneğinin ortadan kalkma-

sıyla dolara karşı tüm para birimleri değer kazanırken ABD 10 yıllık tahvil 

faizleri %2,53’e kadar geriledi. Bu seviye Ocak 2018’den bu yana en düşük 

seviye. Faizlerde gerileme Türkiye’de uzun vadeli faizleri de bugün aşağı yön-

de baskılayacaktır. FED kararının ardından dolar yen karşısında dün %0,6 dü-

şüşle 110,47'ye gerilerken euro/dolar paritesi ise bu sabah 1,1420'de işlem 

görüyor. Dolar/TL sert düşüşle 5,4069'a karar geriledi, sabah saatlerinde ise 

5,4350'nin hemen altında. Asya’da çoğu hisse senedi piyasası ralli yapıyor. 

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0,5 yükseldi. 

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 
25-Mar TCMB, Reel kesim güven endeksi, Mart 
 TCMB, İmalat sanayi KKO, Mart 
 TÜİK, Sektörel güven endeksleri, Mart 
 

 
  

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.70            5.872%

22 Nisan 2020 5.125% 99.17            5.922%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.13            6.319%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 103,310          -1.48% 1.31% 13.19%

BİST-30 129,621          -1.68% 1.14% 13.36%

XUSIN 122,951          -1.55% 3.20% 17.24%

XBANK 142,428          -0.25% 7.85% 20.97%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.4178 -1.05% 3.69% 2.46%

Euro/TL 6.1908 -0.39% 3.71% 2.29%

Sepet Kur* 5.8156 -0.66% 3.72% 2.36%

Euro/Dolar 1.1411 0.55% 0.08% -0.51%

Dolar/JPY 110.68 -0.62% 0.69% 1.02%

DXY 95.7610 0.18% -0.72% -0.25%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1312.24 0.45% -1.96% 2.30%

Reuters/Jefferies CRB* 192.96 0.20% 1.46% 9.88%

Brent (Dolar/varil) 68.50 0.19% 2.33% 26.27%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.82 0.18% 0.74% -3.91%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.36% 18.64%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.08% 16.21%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.07% 7.08%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.54% 2.62%
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Japonya piyasaları bugün tatil dolayısıyla kapalı. Güney Kore KOSPI %0,6 ile yükselişin başını çekiyor. Şanghay Bileşik Endeksi %0,3; Hong Kong 

Hang Seng ise %0,1 artıda. Wall Street ise düşük risksiz faiz karşısında düşük büyüme ikilemi ile dalgalı seyri izledi. 

Brexit’te görünüm hâlâ karışık. İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit’in 30 Haziran’a kadar ertelenmesini istese de Avrupa Birliği’nden ge-

len sinyal May’in anlaşma için zamanı kalmadığına işaret ediyor. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk May’in istediği uzatmanın ancak 29 

Mart’a kadar anlaşmanın geçmesi halinde verilebileceğini açıkladı. İki kez reddedilen anlaşmanın dokuz gün içinde nasıl kabul edileceği belir-

sizliğini korurken Tusk’ın açıklamaları daha uzun bir erteleme ya da anlaşmasız Brexit seçeneklerini kuvvetlendirdi. Bir yetkiliye göre May gele-

cek hafta Salı ya da Çarşamba anlaşmayı oylamaya sunacak. 

2018 sonunda 31 Mart’a kadar uzatılmış olan otomobil, beyaz eşya ve mobilyaya getirilen ÖTV ve KDV indirimleri Haziran sonuna kadar 

uzatıldı. Resmi gazetede yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre otomotivde 1600cc altı motorlu araşlardaki 15’er puanlık ÖTV indirimini 

de içeren ÖTV düzenlemesi 30 Haziran’a kadar devam edecek. Beyaz eşyada sıfırlanan ÖTV ve mobilyadaki KDV indirimleri de yine 30 Hazi-

ran’a kadar devam edecek. Tapu harçlarındaki vergi indirimi ise yıl sonuna kadar uzatıldı. Vergi indirimlerinin uzatılmasıyla enflasyonda vergi 

artışıyla gelebilecek yükselişin önüne geçilmiş olacak. Ancak bütçedeki vergi geliri ana kalemi bu karardan olumsuz etkilenebilir. 

Döviz tevdiat hesaplarında stopaj yükseltildi. Resmi Gazete'de Perşembe günü yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre bazı döviz tevdiat 

hesaplarında kesinti oranı artırıldı. Buna göre vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda stopaj %20 olarak belir-

lendi (6 ay vadeli mevduat süresine ilişkin hüküm düşürüldü). Bir yıldan uzun vadeli döviz mevduat hesaplarında kesinti ise %13'ten %18'e 

çıktı.  

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, küresel büyüme görünümünün ciddi şekilde bozulmasına rağmen küresel resesyon bek-

lemediklerini belirtti. Fitch, bununla birlikte küresel büyüme tahminlerini ise düşürdü. Fitch'in "Küresel Ekonomik Görünüm - Mart 2019" 

raporunda küresel büyüme beklentilerinin Aralık 2018'deki son rapordan bu yana önemli ölçüde kötüleştiğine dikkat çekildi. Raporda Euro 

Bölgesi'nde büyüme görünümünün sert şekilde zayıfladığı, Çin'de yavaşlama işaretlerinin daha net görülmeye başlandığı ve Türkiye ve Arjan-

tin'de geçen yaz yaşanan kur krizinin ardından ani makroekonomik düzeltmeler öncülüğünde diğer gelişmekte olan ülke piyasalarında faali-

yetlerin düştüğü belirtildi. Fitch 2019 küresel büyüme tahminini %3,1'den %2,8'e; 2020 büyüme tahminini ise %2,9'dan %2,8'e çektiğini bildir-

di. 

 

Çimsa (CIMSA) - İspanya'da yerleşik Cemex Espana S.A.'nın sahip olduğu Buñol Beyaz Çimento Fabrikası'nı 180 milyon doları bedelle satın 

alınması konusunda Cemex ile anlaşmaya vardı.  Satın almaya ilişkin sözleşme müzakereleri taraflar arasında devam ediyor. Beyaz çimentoda 

dünyanın ilk 3 üreticisinden biri olan Çimsa'nın Almanya, İtalya, Rusya ve Romanya'da da yatırımları bulunuyor.  

Türkiye otomotiv sanayii yılın ilk iki aylık döneminde üretim, iç pazar ve ihracatta daralma devam ediyor. Otomotiv Sanayii Derneği’nin 

(OSD) 2019 yılı Ocak-Şubat dönemi verilerine göre, ilk iki ayda toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 azalarak 229 bin 327 

adet, otomobil üretimi ise %16 azalarak 151 bin 474 adet oldu. Ocak-Şubat döneminde toplam ihracat adet bazında %8 azalırken, otomobil 

ihracatı %14 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 199 bin 497 adet olurken, otomobil ihracatı 128 bin 147 adet düzeyinde 

gerçekleşti. Aynı dönemde, ticari araç ihracatı ise %7 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre %

53 oranında azalarak 40 bin 459 adet olurken, otomobil pazarı %52 daraldı ve 30 bin 184 adet olarak gerçekleşti. 
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Fransız üretici PSA markalarından Citroen'in, Türkiye'deki operasyonlarını Baylas Otomotiv'den kendi üstüne almasını Rekabet Kurulu 

onayladı. PSA, 2017'de Opel'i satın alması sonrası grup markalarının satış kanallarında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de değişime 

gitti. Bu kapsamda, grup markalarından Citroen'in Türkiye distribütörlüğünü 1995 yılından bu yana yürüten Baylas Otomotiv ile de Ocak ayının 

sonunda yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Böylece, Citroen'in Türkiye'de satış ve satış sonrası operasyonlarının ise grubun diğer markaları Peu-

geot, Opel ve DS ile birlikte Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş. adı altında yürütüleceği de netlik kazanmış oldu. 

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Yenikapı Kruvaziyer Limanı'na talip olduklarını ifade etti. Türk Hava Yol-

ları ile Yenikapı Kruvaizyer Limanı'nda sinerji yakalanabileceğini vurgulayan Kutman, şirketin Yenikapı'yı alması halinde devlete yılda 2 milyon 

yolcu garantisi verileceğini söyledi. Kutman, İstanbul'un bölgedeki kruvaziyer limanı olabilmesi için Çanakkale Köprüsü'nün MSC Cruise tipi en 

büyük boy gemilerin geçişine olanak tanıyacak yükseklikte olması gerektiğine de işaret etti. Çinlilerin Pire Limanı'nın işleteceğini, dolayısıyla 

Yenikapı Kruvaziyer Limanı'nın bir an önce yapılması gerektiğini de vurgulayan Kutman, "Pire, İstanbul'a ciddi bir rakip. Kruvaziyer yolcusunun 

ayağı bir limana alışırsa bu alışkanlığını değiştirmek 5 yıl alıyor. İstanbul bir kruvaziyer destinasyonu olarak bir 'turn around' limanı olabilir. Ya-

ni yolculuğa başlanan ya da sona eren liman olur" açıklamasını yaptı. 

Yeşim Tekstil, Ağrı'ya 3 yıl içinde gerçekleştireceği 5 bin kişilik istihdam hamlesi ile üretim ve ihracat kapasitesini artırmayı hedefliyor. Yıl 

sonuna kadar Bursa'daki tesisinde bin kişilik ek istihdam sağlayarak çalışan sayısını 3 bin 500'e çıkarmayı planlayan Yeşim Tekstil, Ağrı'da inşa 

edilecek üretim tesisinde de üç yıl içinde 5 bin kişilik istihdam yaratmayı hedefliyor. Yeşim Tekstil olarak kendi tesislerinde 11 binden fazla ki-

şiye istihdam sağladıklarını belirten Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya, “Söz konusu tesisle birlikte toplam istihdamımızı da 3 yıl içinde arttı-

rarak 16 bin çalışan sayısına ulaşacağız" dedi. 

Türkiye'nin 3. model fabrikasının temeli Mersin'de atıldı. Türkiye'de 5 ilde açılacak olan `Model Fabrika ve Endüstriyel Tasarım-KOBİ Danış-

manlık Merkezi'nin temeli Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde atıldı. Sanayi 4.0 alanında eğitim ve araştırma merkezi üzerine faaliyet 

gösterecek olan model fabrikalar, dijital dönüşümü desteklemeye yönelik eğitim vermeyi amaçlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

hayata geçirilen model fabrikalar, zamandan tasarruf sağlayarak daha kısa sürede daha fazla ürün üretmek ve verimliliği artırmak için firmala-

ra yol gösterecek. 

AB'den Google'a 1,5 milyar euro ceza. Avrupa Birliği Komisyonu, Google'a çevrimiçi reklamlarda egemen konumunu kötüye kullandığı ge-

rekçesiyle 1,5 milyar euro ceza kesti. Ceza, Google'ın 2018'deki cirosunun %1,29'una denk düşerken Google’ın reklam hizmeti AdSense’i he-

defliyor. 

Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu. Ülkelerin gelir, sağlıklı yaşam beklentisi, sosyal destek, özgürlük, güven ve cömertlik değişkenleri 

bakımından kıyaslandığı Birleşmiş Milletler’in (BM) yayımladığı Dünya Mutluluk Raporu’nda, birinciliği alan ülke Finlandiya oldu. Finlandiya'yı 

ilk 10'da Danimarka, Norveç, İzlanda, Hollanda, İsviçre, İsveç, Yeni Zelanda, Kanada ve Avusturya takip etti. Dünyanın en büyük ekonomisi 

ABD listede 19. sırada yer bulurken, Çin 93., Japonya 58., Almanya 17., İngiltere 15., Hindistan ise 140. oldu. Türkiye ise sıralamada 79. sırada 

yer alıyor. Raporda, 156 ülke arasında "dünyanın en az mutlu" ülkesinin ise Orta Afrika ülkesi Güney Sudan olduğu belirtiliyor. 

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), ITB Berlin Fuarı sonrası Almanya pazarına ilişkin rapor hazırladı. Almanya’nın %

75,8’i şehirlerde yaşayan 82,8 milyonluk bir nüfusa sahip olduğu ifade edilen raporda, yüksek harcama potansiyeli nedeniyle Almanya’nın 

destinasyonlar için çekici bir pazar olduğu belirtildi. 2018 yılında nüfusun %78’inin yıl içerisinde seyahat yaptığını belirtilirken, Alman vatan-

daşlarının 70 milyonu aşkın seyahat gerçekleştirdiği ve bunun yarıdan fazlasının paket turlar olduğu vurgulandı. Aynı yıl 55 milyon Alman va-

tandaşının 5 gün ve üzerinde tatil yaptığına dikkat çekildi. 2017 yılına 65 milyar euro olan Almanya’daki seyahat harcamalarının 2018 yılında 
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68 milyar euroya yükseldiği ifade edilen raporda, ‘’Tatil satın alma eğilimlerinde online %43 oran ile 29,3 Milyar euro, offline ise %57 oran ile 

38,6 Milyar euro hacme sahip.’’ denildi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yerli kömürün öneminden bahsetti.  Fatih Dönmez, yıllık ortalama 45 milyar dolarlık enerji 

ithalatına sahip olan Türkiye’nin yaklaşık 1 milyon tonluk linyit rezervi olduğunu belirtti. Bakan ayrıca, bu rezervin yeraltı işletmeciliği şeklinde 

çalışılması halinde 30 milyar dolarlık bir fayda sağlayacağını ifade etti.  

Halbes Enerji, ürettiği rüzgâr türbinlerindeki yerlilik oranını %90 seviyelerine çıkardı. Halbes Enerji Genel Müdürü Haluk Deda yaptığı açık-

lamada, Halbes Enerji’nin ürettiği türbinlerin çift kanat teknolojisine sahip olduğuna değinirken türbinlerindeki yerlilik oranının %78,2’den %

90’lar seviyesine yükseldiğini ifade etti. Türbinlerde üretilen enerjinin hiçbir şebekeye bağlanmadan veya şebekeye bağlı olarak kullanılabilme 

avantajından bahseden Deda, “İçerisinde çok özel bir bilgisayar yazılımı var. Bir eve bir fabrikaya bunu bağladığınız zaman sistem ilk önce 

rüzgâr türbinin ürettiği elektriği kullanıyor, yetmezse devletten alıyor. Türbinin ürettiği her kilovat enerjiyi kullanma avantajı var” dedi. 

Pınar Su 2018 yılında karbon emisyon değerini bir önceki yıla göre %1,5 ton/ürün azalttı. Pınar Su Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğ-

lu, bardak su ürününde yaptıkları iyileştirmelerle ambalaj tüketimini, streç kullanımını azalttıklarını ve karton ambalaj kullanımını düşürdükle-

rini söyledi. Karamehmetoğlu ayrıca, üretim hatlarında gerçekleştirilen otomasyona dayalı uygulamalarla atık su miktarını Aydın Bozdoğan 

Tesisleri’nde %19, Sakarya Tesisleri’nde %16 oranında azalttıklarını ifade etti. 
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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. 


