
Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) ılımlı projeksiyonları geçen haftaya 

damga vururken gelişmekte olan ülke rallisi sınırlandı; TL de satış baskısı 

altında kaldı. TCMB, 1 haftalık repo ihalelerine ara verdiğini açıkladı. Böyle-

ce gecelik fonlama faizi mevcut %24 seviyesinden başlayarak kademeli olarak 

yükselecek. GLP kullanılmadığı takdirde 29 Mart Cuma günü faiz %25,50 sevi-

yesine gelebilecektir. TCMB de resmi bir açıklama yaparak “Brüt rezervlerde 

yaşanan dalgalanmalar olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynak-

lanmakta olup öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir.” ifadelerini pay-

laştı. Pazar akşamı sığ Asya piyasasında kur 5,71’e gevşedi ve bir miktar daha 

gevşeyebileceğinin sinyallerini verdi. Bu sabah itibari ile kur 5,63 seviyelerin-

de işlem görüyor.  

Hafta içinde makro veriler ajandası da yoğun. Kapasite kullanım oranı 

(Mart), reel kesim güven endeksi (Mart), sınır girişleri (Şubat) ve dış ticaret 

(Şubat) verileri açıklanacak. Ancak gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu 

hafta Salı günü gerçekleştireceği 2 tahvil ihalesinde olacak. İlk ihalede 2 yıl 

vadeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin, ikinci ihalede ise 6 yıl (2324 gün) vade-

li, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. 

Cuma günü Euro Bölgesi’ne ilişkin gelen Mart ayı öncü PMI verileri bölge 

imalat sanayinde daralmayı gözler önüne serdi. 47,7 değeri ile imalat sanayi 

PMI verisi son 6 yılın en düşüğünde. Hizmet PMI verisinin görece kuvvetli ol-

ması sorunun iç talepten ziyade dış talep koşullarında olduğunu gösteriyor. 

Bölge verileri incelendiğinde 2012 yılındaki resesyondan bu yana Almanya’da 

en düşük imalat PMI rakamının gerçekleştiği görülüyor. Manşet rakamdaki 

düşüş hem yeni siparişler hem de yeni ihracat siparişlerinden kaynaklanıyor. 

İngiliz Hükümeti’ne Brexit’in iptali için ulaşan dilekçe sayısı 5 milyona ulaştı. 

İngiltere Lizbon Anlaşması’nın ünlü 50. maddesini Mart 2017’de çalıştırarak 

Brexit sürecini başlatmıştı. Avrupa Adalet Divanı Aralık 2018’de aldığı kararla 

50. madde yürürlülüğünün tek taraflı olarak iptal edilebileceğine hükmetmiş-

ti. İngiliz hükümeti, AB ile vardığı ayrılık anlaşmasının parlamentoda iki kez 

25-Mar TCMB, Reel kesim güven endeksi, Mart 
 TCMB, İmalat sanayi KKO, Mart 
 TÜİK, Sektörel güven endeksleri, Mart 
26-Mar Almanya, Tüketici güven endeksi, Nisan 
 ABD, Conference Board tüketici güveni, Mart 
28-Mar TÜİK, Ekonomik güven endeksi, Mart 
 ABD, GSYH büyümesi, 4Ç18 
 Güney Afrika, Faiz kararı 
29-Mar TÜİK, Dış ticaret istatistikleri, Şubat 
 KTB, Sınır giriş istatistikleri, Şubat 
 Hazine, Kamu net borç stoku istatistikleri, 4Ç18 
 Almanya, Perakende satışlar, Mart 
 İngiltere, GSYH büyümesi, 4Ç18 
 ABD, Yeni konut satışları, Şubat 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.66            5.964%

22 Nisan 2020 5.125% 99.12            5.978%

18 Mayıs 2021 4.875% 96.88            6.455%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 99,835             -3.45% -3.25% 9.38%

BİST-30 125,332          -3.46% -3.23% 9.61%

XUSIN 118,794          -2.76% -3.12% 13.27%

XBANK 135,492          -6.64% 1.62% 15.08%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.7617 5.50% 2.70% 8.96%

Euro/TL 6.5179 4.77% 3.09% 7.69%

Sepet Kur* 6.1398 5.14% 2.90% 8.22%

Euro/Dolar 1.1312 -0.53% 0.34% -1.36%

Dolar/JPY 109.91 -0.80% 0.10% 0.32%

DXY 96.6510 -0.01% 0.15% 0.48%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1313.13 0.30% -1.10% 2.37%

Reuters/Jefferies CRB* 193.13 -0.65% 0.24% 9.04%

Brent (Dolar/varil) 67.03 -0.54% 2.95% 22.67%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.75 -0.91% 0.67% -7.21%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.58% 18.28%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.54% 15.95%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.24% 7.15%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.44% 2.54%
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reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i erteleme talebinde bulunmuştu. Geçen hafta yapılan AB Liderler Zirve-

si'nde Brexit, ayrılık anlaşmasının İngiliz Parlamentosu’nda onaylanması halinde 22 Mayıs'a, yeniden reddedilmesi halinde ise 12 Nisan'a erte-

lenmişti.  

Arçelik (ARCLK) – Bangladeş beyaz eşya pazarının en büyük perakende ağına sahip oyuncusu Singer Bangladesh’in çoğunluk hisselerini 75 mil-

yon dolara almak üzere anlaştı. Singer Bangladesh hisselerinin yaklaşık %57'sinin sahibi olan Hollanda'da kurulu Retail Holdings Bhold B.V. 

paylarının tamamı Arçelik’in Hollanda’da kurulu bağlı ortaklığı Ardutch B.V. tarafından satın alınacak. Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon 

ve klimayı kapsayan geniş bir ürün portföyü olan Singer Bangladeş’in 2018 cirosu 164 milyon dolardı. 

Eczacıbaşı İlaç (ECILC) - Sermayesinin %50'sine sahip olduğu iştiraki Eczacıbaşı Shire’dali paylarını 85,89 milyon TL bedelle Baxalta GmbH’a 

satılmasına karar verdiğini duyurdu. Pay devri, diğer yasal işlemlerin tamamlanmasına paralel olarak 29 Mart tarihinde yapılacak ve satış be-

delinin tamamı 11 Nisan tarihinde tahsil edilecek. 

Türk ürünlerine "çatı marka" geliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yüksek kalite yerli ve milli ürünlerin uluslararası alanda pa-

zarlanması için "çatı marka" oluşturma hedefleri olduğunu belirterek, "Bu markayı yılın ilk yarısını bitirmeden açıklamış oluruz" dedi. Pakde-

mirli, Türkiye menşeli ürünlerin kendi özelliklerinin yanı sıra ambalaj, kalite ve tüketici açısından önemine işaret etti. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 5G teknolojisinin Türkiye'de uygulaması için çalışmaların ilerlediğini belirtti. Turhan, 

"Dünya önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok önemli teknolojik devrimlerle karşılaşacak. Ülkemizde şu anda 4,5G teknolojisini kullanıyoruz. 

2020 yılında bunun gayreti ve çalışması içerisindeyiz; 5G geliyor" dedi. 

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, "Kadın Girişimcilere Özel İhracat Kredisi" programını genç girişimci ihracatçılar için de plan-

ladıklarını söyledi. İhracat finansmanında 2019 için dolar bazında %10 artış hedeflediklerini söyleyen Yıldırım portföylerindeki KOBİ payı-

nın 2018’de %71’e yükseldiğini ve 2019’da bu payın %75’e ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.  

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş dünya otomotiv pazarının büyümeye devam ettiğini belirterek, 2017 

yılında sektörün küresel cirosunun 3,7 trilyon dolar olduğunu ve 2035 yılında 5,7 trilyon dolarlık bir ciro öngörüldüğünü söyledi.  2035 yılın-

da klasik otomobil üreticilerinin toplam kârdan aldığı payın %60’lara gerileyeceğini ifde eden Karakaş, şu anda kârdan sadece %1 pay alan yeni 

mobilitenin payının ise %40’a yükselmesinin beklendiğini kaydetti. Bu dönüşümün klasik üreticilerin de farkında olduğunu bildiren Karakaş, bu 

nedenle gelecek 10 yılda 29 klasik üreticinin yeni alanlara yapacağı yatırım miktarının 300 milyar euro olacağını söyledi. Karakaş, yerli otomo-

bil projesinde gelinen nokta ile ilgili de bilgiler paylaştı. Aracın tasarım aşamasında sona yaklaşıldığını bildiren Gürcan Karakaş, "Tasarım önü-

müzdeki günlerde bitmiş olacak. Aracın teknik özelliklerini belirliyoruz. Otomobilde kullanılsın ya da kullanılmasın 900’ün üstünde özelliği göz-

den geçirip belirledik. Bu aracı takip edecek diğer modellerimizde de kullanılacak elektrik elektronik mimarisinin tasarımını da şimdiden yapı-

yoruz. 2022 yılında yola çıkaracağımız bu ürün ya da hukuki anlamdaki eserin fikri ve endüstriyel mülkiyet hakkı tamamen TOGG’a yani Türki-

ye’ye ait olacak" ifadesini kullandı. 2021 sonu, 2022 ilk çeyreği gibi homologasyon çalışmalarının tamamlanacağı aktaran Karakaş, 2022 yılının 

ortasında da aracın satışına başlanacağının altını çizdi. Yerli otomobil projesinin, Türkiye'nin akıllı araçlar ve buna bağlı ekosistemler üreten 

sayılı gelişmiş ülkeler arasına katılmasına liderlik edebilecek bir stratejik bir öneme sahip olduğunu kaydeden Karakaş, "Projemizin harekete 

geçireceği ekosistemin 15 yıl içinde milli gelire katkısı 50 milyar euro, cari açığa olumlu katkısı 7 milyar euro ve istihdama katkısı ise doğrudan 

ve dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişi olacaktır" dedi. 
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Polonya, Macaristan ve Kilis ticaret ve sanayi odalarının katkılarıyla "Türkiye ve AB Ara-

sında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüler Kurmak" projesi hayata geçiriliyor. BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa iş 

dünyasına yönelik model projeleriyle uzmanlık merkezi kimliği kazanan BTSO, otomotiv sektörü için yeni bir proje hazırladı. Yaklaşık 1 milyon 

lira bütçesi bulunan ve %80'i Avrupa Birliği fonlarından karşılanacak projeyle KOBİ'lerin otomotiv sektörünün dış ticarette güçlenmesi, girişim-

cilik konuları ve ilgili AB politikaları konusunda uzmanlaşması amaçlanıyor. 

ASELSAN'ın Konyalı 24 girişimci ile beraber Konya'ya yapacağı ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nın temeli atıldı. Temel atma töre-

ninde konuşan Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, savunma sanayi ihracatını 2 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkart-

mak istediklerini hatırlatarak, "Temelini attığımız tesisimiz küçük bir ASELSAN olacak. ASELSAN, Ankara'da kurulduğu yerde sanayisi, yan sana-

yisi ve üniversiteyle nasıl büyüdüyse buradaki tesisimizde Konya'mızda benzer rolü üstlenecek ve büyüyecek" dedi. 

Türkiye'nin ilk yapay zeka strateji dokümanı hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı Ali Taha Koç "Bakanlıklar ve aka-

demisyenlerle bir komite kuruldu. Türkiye'nin ilk yapay zeka strateji dokümanı oluşacak. Bunu 2019'un sonuna yetiştirmeyi planlıyoruz." dedi. 

Petrol tüketiminde petrokimya sektörünün önemi artıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, 8. Uludağ Ekonomi Zirvesi 

kapsamında “Enerjide Yeni Dengeler” oturumunda konuştu ve elektrikli arabaların çok satması ile petrol döneminin sonuna gelinmediğini, 

dünyada petrokimya sektöründe petrol ihtiyacının giderek arttığını söyledi. Enerjide sadece bir ülkeye bağımlı olmanın yanlış olduğuna ve 

enerjiyi çeşitlendirmek gerektiğine dikkat çeken Birol, doğalgaz sektöründe Türkiye’nin önünde büyük fırsatlar olduğunu da söyledi. 

Yenilenebilir enerji tesisleri ile diğer enerji tesislerine yapılan mal ve hizmet teslimlerinde KDV alınmaması kararlaştırıldı. Hazine ve Maliye 

Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’ndeki değişikliğe göre, enerji tesislerinin 

inşasına ilişkin yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları, katma değer vergisinden muaf tutulmaktadır. 

Şişecam, Gebze’de bulunan Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nin çatısına kurduğu güneş enerjisi santralini devreye aldı. Yeşil 

bina sertifikasına sahip merkezin, 457 m2 çatı alanına kurulan 87,45 kilovat güce sahip santralin yıllık 114 bin kilovatsaat elektrik üretmesi ve 

yılda 45 ton karbondioksit salımının önüne geçmesi hedefleniyor.   

Ceyhan’da petrokimya endüstri bölgesi kurulması planlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölge-

si’nde kurulacak polipropilen üretim tesisi ile birlikte Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına yıllık yaklaşık 2 milyar dolar katkı sağlanması he-

deflendiğini belirtti. 
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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. 


