
ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik gelişmeler küresel bazda olumlu bir 

hava yaratırken, dolar/TL ve tahvil getirileri yönünü aşağı çevirdi. Ancak 

Moody's açıklamaları TL'deki etkinin benzer para birimlerine göre sınırlı kal-

masına neden oldu. Dolar/TL güne 5,31 seviyesinde yatay başlıyor. İşlem hac-

minin 8,2 milyar TL'ye ulaştığı günü BIST-100 endeksi %1,11 artış ile 104.330 

puandan tamamladı. Gün içinde zayıf veri ve haber akışına rağmen piyasalar 

öğlen Brexit gelişmeleri, akşam saatlerinde FED Başkanı Powell’ın Senato ko-

nuşması ile hareketlenebilir. Ülke içinde siyasi gündemde Cumhurbaşkanı 

Tayyip Erdoğan’ın Giresun ve Erzincan mitingleri ile Genel Başkan Kemal Kılıç-

daroğlu başkanlığında toplanacak CHP MYK’sı takip edilecek. 

Asya-Pasifik piyasalarında dünkü rallinin ardından bugün kâr realizasyonu 

söz konusu. ABD Başkanı Trump’ın Çin ticaret görüşmelerine ilişkin birbiriyle 

çelişen açıklamalar yapması ve bazı küresel banka analistlerinin yatırımcıları-

na ticaret müzakereleri konusundaki beklentilerini biraz "sınırlamaları" yö-

nünde çağrıda bulunmaları bugünkü satışta rol oynadı. İşlemciler, küresel 

ekonominin sağlığına dair yeni ipuçları için haftanın kalan günlerinde Çin ve 

ABD imalat verileri ile ABD dördüncü çeyrek GSYH verilerini de kapsayan veri-

leri izliyorlar. Yatırımcılar ayrıca FED Başkanı Jerome Powell'ın bugün TSİ 

17.45'te Senato Bankacılık Komitesi'nde, yarın ise Temsilciler Meclisi Finansal 

Hizmetler Komitesi'nde yapacağı ABD para politikası ve ekonomiye ilişkin su-

numunu takip edecek. Dün gerileyen dolar endeksi DXY güne sakin başladı. 

İngiltere Başbakanı Theresa May'in ülkesinin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız 

ayrılmaması için Brexit'i ertelemeye yönelik bir planı değerlendirdiği belir-

tildi. Bloomberg'de yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habe-

re göre, May kabinesine bugün yapılacak toplantıda 29 Mart son tarihini erte-

lemeyi değerlendirmelerini önerecek ve toplantı sonuçlarını ise günün ilerle-

yen saatlerinde parlamentoya açıklayacak. Haberin ardından sterlin dolar kar-

şısında dört haftanın zirvesini 1,1371 ile görmüş oldu. Ancak İngiltere, Brexit 

son tarihini tek taraflı olarak uzatamayacak, dolayısıyla kabinenin Avrupa Bir-

26-Şub Almanya, GFK tüketici güven endeksi, Mart 
 ABD, Conference Board tüketici güveni, Şubat 
27-Şub TÜİK, Ekonomik güven endeksi, Şubat 
 ABD, Dayanıklı mal siparişleri, Şubat 
 ABD, Fabrika siparişleri, Aralık 
28-Şub TÜİK, Dış ticaret istatistikleri, Ocak 
 KTB, Sınır giriş istatistikleri, Ocak 
 ABD, GSYH büyümesi, 4Ç18 
1-Mar Euro Bölgesi, İmalat PMI, Şubat 
 ABD, İmalat PMI, Şubat 
4-Mar TÜİK, Enflasyon, Şubat 
  
 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.69            5.835%

22 Nisan 2020 5.125% 99.00            6.029%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.25            6.213%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 104,330          1.11% 3.00% -9.54%

BİST-30 130,920          1.09% 2.62% -7.88%

XUSIN 122,902          0.23% 4.46% -5.03%

XBANK 136,282          2.21% 3.40% -20.48%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3005 -0.32% 0.95% 39.89%

Euro/TL 6.0205 -0.18% 0.35% 32.38%

Sepet Kur* 5.6605 -0.17% 0.59% 35.83%

Euro/Dolar 1.1358 0.15% -0.62% -5.32%

Dolar/JPY 111.06 0.34% 1.05% -1.43%

DXY 96.4130 -0.06% 0.70% 4.59%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1327.06 -0.05% 1.81% 1.89%

Reuters/Jefferies CRB* 191.41 -1.24% 0.80% -4.01%

Brent (Dolar/varil) 64.76 -0.36% 5.23% -3.50%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.84 0.04% 1.34% -3.93%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.79% 18.82%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 15.15% 15.32%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.07% 7.03%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.65% 2.65%
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liği'nin onayını alması gerekiyor. May Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Brüksel ile üzerinde uzlaştığı Brexit anlaşmasına ilişkin parlamentoda-

ki çıkmazı çözmenin mümkün olmadığını söylemişti. 

Tüketici ve bazı taşıt kredileri ile bilgisayar ve tablet alım kredilerinde vadeler yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 

yer alan bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle yapılan düzenlemeyle, tüketici kre-

dileri ile fatura değeri 120,000 TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi en çok 60 ay olarak belirlendi. Bu kapsam-

da, fatura değeri 120,000 TL'nin üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ay, bilgisayar 

alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ay, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ay olarak düzenlendi. Bu kredilerin 

yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanacak. Cep telefonu alım kredilerinin vadelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yönetme-

liğe eklenen geçici maddeyle, değişikliğin yürürlük tarihi olan bugünden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin borçlu tara-

fından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine imkan tanındı. Söz konusu düzenlemeler 

finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin bu kapsamda kullandırdığı krediler için de geçerli olacak. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün başlatılan "2019 istihdam seferberliği" kapsamında bu yıl 2.5 milyon yeni istihdamı hayata 

geçireceklerini KOBİ'lere yönelik yeni bir kredi paketini ise bu hafta açıklayacaklarını söyledi. TBMM'de Cuma günü kabul edilen kanun 

kapsamında, 2018 yılı içinde iş yerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat 2019-30 Nisan 2019 arasında işe alınan sigortalı işçile-

rin 3 ay süreyle tüm prim, vergi ve ücret desteği hükümet tarafından karşılanacak. İzleyen dokuz ayda ise prim ve vergi destekleri devam ede-

cek. Albayrak istihdam teşviklerine ilave olarak finansman teşviklerine de devam ettiklerine dikkat çekti. Ocak ayında kamu ve özel toplam 13 

bankanın katılımıyla KOBİ'lere 20 milyar TL'lik kredi paketinin açıklandığını hatırlatan Albayrak,"Bu paket ile birlikte reel sektörün likidite ihti-

yacına ciddi anlamda bir destek oluşturmuştuk. O paket ile bugün itibarıyla KOBİ'lere 20,3 milyarlık kredi kullandırıldı. Ciddi bir likitide piyasa-

ya girdi. Yeni bir paket geliyor, bu hafta anons edeceğiz" dedi. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, "Türkiye'de kredi büyümesi için alınan tedbirler bankalar için negatif" açıklamasında 

bulundu. Moody's tarafından yapılan açıklamada, bu tedbirlerin beklenmedik risklere neden olarak marjları olumsuz yönde etkilediği be-

lirtildi. Kurum, 2019 yılı için Türkiye'nin GSYH'nin %2 daralmasını ve enflasyonun seneyi %17 seviyesinde tamamlamasını bekliyor. 

İstanbul Havalimanı'na taşınma 5 Nisan'da başlayacak ve Atatürk Havalimanı 7 Nisan itibariyle yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapa-

tılacak. Hürriyet'te yer alan habere göre Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 45 saatlik taşınma süreci 5 Nisan saat 03.00' te 

başlayıp, 7 Nisan 2019 saat 00.00'da bitecek. İstanbul Havalimanı'nı inşa eden İGA yeni gelişmelerin yakında internet sitelerinde yer alacağını, 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ise söz konusu sürece ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. İstanbul Havalimanı'na taşınma önce 

Ocak sonrasında ise Mart ayına ertelenmişti. 

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'den yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak benzi-

nin pompa fiyatına litrede 17 kuruş, motorinin pompa fiyatına ise 28 kuruş zam geldi. Habertürk gazetesi internet sitesinde yayınlanan ha-

bere göre; benzin fiyatının bu gece yarısından itibaren 11 kuruş indirim bekleniyor. Benzin fiyatı geçen 1 haftada 44 kuruş artmıştı. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeye göre yabancı uyruklu kişilerin taraf olduğu bütün satış işlemlerinde 

taşınmazın piyasa değerini gösteren değerleme raporu zorunluluğu getirildi. 4 Mart 2019’dan itibaren geçerli olacak düzenlemeyle birlikte 

yüksek fiyatlandırma ve inşaat sektöründeki kayıt dışılığın önüne geçilerek Türkiye’nin marka değerinin yabancı yatırımcı nezdinde artırılması 

amaçlanıyor. Değerleme Raporu uygulaması hali hazırda vatandaşlık başvurusu için yapılan emlak alımlarında yürürlüğe girmişti. Yeni düzen-

lemeyle birlikte bu şart yabancıya gerçekleştirilen tüm gayrimenkul satışlarına getirildi. Önümüzdeki dönemde tüm konut alım/satımlarında 

değerleme raporunun zorunlu tutulması hedefleniyor.  

Kolin İnşaat'ın İstanbul Havalimanı'nın inşası ve işletmesini üstlenen İGA'daki hisselerinin Cengiz İnşaat ile Kalyon Havacılık-İnşaat tarafın-

dan devralınması için Rekabet Kurulu'na başvuru yapıldı. İGA'nın ortakları Cengiz İnşaat, Mapa İnşaat, Limak İnşaat, Kolin İnşaat ve Kalyon 

Havacılık-İnşaat %20'şer pay sahibiydi. Kolin İnşaat, İstanbul Havalimanı'nın inşası ve işletmesini üstlenen İGA'daki hisselerinin devri için şirke-

tin ortaklarıyla görüşme içinde olduğunu Ocak ayında duyurmuştu. 

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut Honda'nın Türkiye'deki fabrikasının dönüştürülmesi ile ilgili, "Görüşmelerimiz sürüyor. 

Önümüzdeki ay Japonya'ya gidiyoruz." dedi. Ermut, Honda'nın Türkiye yatırımı ile ilgili sürece dair bilgi verirken, otomotiv sektörü ile devamlı 

temasta olduklarını, yeni yatırımları Türkiye'ye çekmenin söz konusu olduğunu belirtti ve Honda'dan kendilerine karar öncesi gelen bir talep ya da 

şikayet olmadığını, kararın bölgesel bir yeniden yapılanma kapsamında alındığını ekledi. 

General Electric (GE), BioPharma işletmesini 21 milyar dolar nakit ve bazı emeklilik yükümlülüklerini üstlenmesi dâhil Denaher'e satma kararı 

aldı. GE, bu satıştan elde edeceği gelir ile kaldıracı düşürmeyi ve bilançosunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Anlaşmanın 2019'un 4. çeyreğinde ta-

mamlanması bekleniyor. 

Turkcell (TCELL) - 2021 Nisan ayına kadar kullanılmak üzere her biri 10 yıl vadeli 3 eşit dilimden oluşan toplam 150 milyon ABD doları tutarlı 

kredi sözleşmesi imzaladı. Kredinin yıllık maliyeti ilk dilim için LIBOR+%2,10; ikinci ve üçüncü dilimler için sabit %5,35 olacak. Şirket krediyi 

Ericsson'dan tedarik etmekte olduğu ürün ve servislerin finansmanı amacıyla kullanacak. 

Sabancı Holding (SAHOL) – 2019 yılına ilişkin beklentilerini açıkladı. Holding, 2019’da kombine satış ve FAVÖK’ünün %10 ila %20 arasında bü-

yümesini bekliyor. Yıl içinde oluşabilecek satın alma ve birleşmeler hariç olmak üzere öngörülen kombine yatırım tutarı ise 6 milyar TL.  

Global Yatırım Holding (GLYHO) - Dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding’in, iştiraki Nassau Cruise Port Ltd'nin (NPC) Nassau Kruvaziyer Li-

manı'nın 25 yıl süre ile işletme imtiyazı ihalesi için vermiş olduğu teklif Bahamalar Hükümeti tarafından en iyi teklif seçildi. Nassau Kruvaziyer 

Limanı 2018’de 3,7 milyon yolcu ağırladı ve bu limanın Global Port Holding’in portföyüne eklenmesiyle şirketin hizmet verdiği yolcu sayısının 12 

milyona çıkması bekleniyor. NCP'nin %49 oranındaki hissesi Global Ports Holding'e, %49 oranındaki hissesi Bahamas Investment Fund'a, %2 ora-

nındaki hissesi ise Yes Foundation'a ait. 

Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, Çatalca'da 30 milyon dolar yatırımla inşa edecekleri stent fabrikasının Mart’ta açılacağını 

söyledi. Alaton, Türkiye'de pazar büyüklüğü 120 milyon dolar olan ve tamamı ithal edilen stentlerin yurtiçinden karşılanacağını belirt erek, 

"350 bin adet ithal ediliyor, biz toplam 900 bin üretebileceğiz" dedi. Fabrikanın 7 bin 500 metrekare üzerine kurulu olacağını söyleyen Alaton, açı-

lıştan 1 yıl sonra 900 binlik kapasiteye ulaşacaklarını, istihdam ilk etapta 350-370 kişiye çıkacağını kaydetti. "Medikal cihazın kardiyolojide HUB'ı 

olacağız" diyen Alaton, "Gelecekteki projelerimizde mitral kapak var. Ama çok uzun vadeli. Dünya çapında bir proje. TÜBİTAK ile birlikte çalışmayı 

düşünüyoruz. Oradan yardım bekliyoruz" dedi. Türkiye'deki stent pazarı büyüklüğünün 120 milyon dolar olduğunu ve bu ürünlerin ithal edildiğini 

belirten Alaton, 900 bin adet üretim kapasitesine erişecek fabrikanın 600 bin adet ihracat hedefi ile cari açığa 120 milyon dolarlık katkı sağlayaca-

ğını belirtti.  
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Türkiye'de 2018’de internetten alışveriş yapan kişi sayısı 39,3 milyona, harcama miktarı ise yıllık 11,5 milyar dolara ulaştı. Global sosyal medya 

ajansları We Are Social ve HootSuite'in istatistik ajansı Statista ile ortaklaşa hazırladıkları “Dijital Türkiye 2019 E-Ticaret Raporu"na göre, önceki yıl 

31,7 milyon olan internetten alışveriş yapanların sayısı 2018'de 7,6 milyon kişi arttı. Dijital pazarlarda en fazla harcama 5 milyar 198 milyon dolar 

ile tatil/seyahat için yapıldı. 

Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi yapıldı. Zirvede konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi kuruluşlarının öz 

tüketim amaçlı kuracakları güneş enerjisi santrallerinde bir megavatlık kapasite sınırında bir esnekliğe gidebileceklerini kaydetti. Lisanssız 

enerji üretimine 7 bin başvuru olduğunu hatırlatan Dönmez aynı zamanda, çatısına güneş enerjisi santrali kurmak isteyen vatandaşlar için ay-

lık mahsuplaşmayla ilgili düzenlemelerin üzerinde çalışıldığını da ifade etti. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin de Türkiye'de üretilerek yerli-

leştirme sağlanması için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin gerçekleştiğini söyleyen Bakan Dönmez, bu ihalelerin ve Yenile-

nebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’nın (YEKDEM) devam edeceğini kaydetti. 

Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yeni bir yaptırım uygulama kararı alındı. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela 

devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım uygulama kararı alındığı belirtildi. PDVSA'nın ABD'deki tüm mal varlığının dondurulduğu kaydedilen 

açıklamada, Amerikalı kişi ve şirketlerin PDVSA ile iş yapmasının yasaklandığı da aktarıldı. 

Beşel Basım San. Ve Tic. A.Ş., Cast Polipropilen (CPP) film hattı yatırımı kararı aldı. Ambalajlama, paketleme ve endüstriyel uygulamalar 

için kullanılan plastik malzemeleri üreten Beşel, 15 bin ton kapasiteli CPP hattı yatırımı için fizibilite yaptıklarını açıkladı. Enerji maliyetlerinin 

aşağıya çekilmesi de hedefleri arasında olduğunu kaydeden Ziya Kaya, bu konuda şunları söyledi: “Hem güneş enerjisi hem de rüzgâr enerjisi 

için fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Bu doğrultuda enerji maliyetlerimizi düşürecek, kendi elektriğimizi üretecek projeleri takip ediyo-

ruz.” Yılı 65 milyon dolar ciro ile kapattıklarını ifade eden Kaya şöyle devam etti: “2018 yılında finansal yapımızı daha da güçlendirdik; bu kap-

samda finansal işbirliği yaptığımız kurumsal ve köklü kuruluşlara; Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nı 

(EBRD) dahil ettik.” 
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Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 
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MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

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. 


