
Dolar/TL toparlanıyor. Cuma günü dolar karşısında geçen yılın Ağustos ayın-

dan bu yana en sert günlük değer kaybını yaşayan TL, TCMB'nin adımları ve 

iletişimi ardından kayıplarının bir kısmını geri aldı. Pazartesi sabahı erken sa-

atlerde 5,57 seviyesine gerileyen dolar/TL gün içinde 5,60-5,70 bandında dal-

galandıktan sonra öğleden sonra 5,60'ın altını test etti. Kur bu sabah 5,5760 

civarında bulunuyor. Böylece Cuma günkü kapanışa göre TL'de yaklaşık %

3,3'lük kazanç söz konusu oldu. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma 

günü spot piyasada %16,41, valörde son işlemde %16,54 seviyesindeydi. Dün 

ise %17,21'den açıldıktan sonra spot kapanışta son işlemde %16,94, valörde 

son işlemde ise %17,35 seviyesine yükseldi. Hazine'nin bugün düzenleyeceği 

2 yıl vadeli gösterge ve 6 yıl vadeli değişken tahvilin ihraçlar yakından takip 

edilecek. Emlak Katılım Bankası hedeflerini açıklayacağı basın toplantısı dü-

zenleyecek. 

Merkez Bankası aksiyonları tansiyonu indirdi. Resmi rezervlerde iki haftada 

5,5 milyar dolarlık azalma söz konusu olurken bu düşüşte olağandışı durum 

olmadığını açıklayan TCMB dün ek sıkılaştırmaya ve rezervleri kısa vadede 

artıracak iki adıma yöneldi. TCMB bir hafta vadede repo fonlaması gerçekleş-

tirmeyerek günlük fonlama oranını yükseltmeye başlarken, swap piyasasında 

TL satılmasının maliyeti yükselmiş oldu. TL sıkışıklığı swap faizlerin sert şekilde 

yükselmesine neden oldu. Öte yandan TCMB döviz karşılığı TL swap piyasa-

sında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını da mevcut %10'dan %20'ye 

yükseltti. TCMB bir diğer adımla ise TL karşılığı döviz depo piyasasında ihale 

açmadı. Bu iki adımın TCMB rezervlerine bir haftada en az 2,5 milyar dolar 

katkı sağlaması bekleniyor. 

İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) Mart ayında bir önceki yılın 

aynı dönemine göre 3,5 puan düşerek 74,3 seviyesinde gerçekleşti. Öte yan-

dan mevsimsel etkilerden arındırılmış veri bir önceki aya göre 0,6 puanlık 

26-Mar Almanya, Tüketici güven endeksi, Nisan 
 ABD, Conference Board tüketici güveni, Mart 
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 ABD, Yeni konut satışları, Şubat 
 
 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.56            6.135%

22 Nisan 2020 5.125% 98.52            6.572%

18 Mayıs 2021 4.875% 96.25            6.781%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 99,326             -0.51% -4.80% 8.83%

BİST-30 124,757          -0.46% -4.71% 9.11%

XUSIN 120,444          1.39% -2.00% 14.85%

XBANK 130,119          -3.97% -4.52% 10.52%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.5493 -3.69% 8.35% 4.95%

Euro/TL 6.2776 -3.69% 8.07% 3.72%

Sepet Kur* 5.9432 -3.36% 8.25% 4.57%

Euro/Dolar 1.1311 -0.02% -0.25% -1.38%

Dolar/JPY 109.95 0.04% -0.70% 0.36%

DXY 96.5660 -0.01% 0.16% 0.40%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1321.80 0.66% -0.40% 3.05%

Reuters/Jefferies CRB* 191.87 0.10% 1.60% 9.15%

Brent (Dolar/varil) 67.21 0.24% 3.31% 23.96%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.76 -0.07% -1.96% -6.36%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.66% 18.58%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.35% 16.54%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.43% 7.24%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.44% 2.44%
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yükselişe işaret ederek dipten dönüş sinyali verdi. Dayanıksız tüketim malları grubunda KKO önceki yıla göre 0,4 puan artış gösterirken, KKO 

en fazla gerilemeyi yatırım malları grubunda kaydetti.  

Mart ayına ilişkin Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) verileri açıklandı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış RKGE bir önceki aya göre 2,4 puan 

artarak 99,3 puan seviyesinde gerçekleşti, böylece iki ay üst üste yükseliş kaydetmiş oldu. Aylık değişimlerde mamul mal stoku, gelecek 3 aya 

ilişkin ihracat siparişleri ve gelecek 3 aya ilişkin üretim hacmi göstergelerinde azalış görülürken, geriye kalan 5 başlıkta iyileşme görüldü. Mev-

cut sipariş miktarı ve yatırım harcaması beklentilerin yükselmesini ileriye yönelik görünüm adına önemli görmekteyiz. Geçen yılın aynı döne-

mine göre artış oranına bakıldığında ise mamul mal stokunda yaşanan artış dikkat çekmekte.  

TÜİK Mart ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayınladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış veriler incelendiğinde hizmet ve inşaat sek-

törü güveninde Şubat ayına göre yükselişler yaşandığı görülüyor. Hizmet sektörü Mart ayı güven göstergesinde aylık artış %2,6 oranında ger-

çekleşirken, inşaat sektöründe yaşanan aylık artış %4,4 seviyesinde. Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise bir önceki aya göre %0,1 ora-

nında azalış kaydetti. 

2018 yılında Türkiye’de işsizlik oranı 0,1 puanlık artışla %11 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz 

sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre 83 bin kişi artarak 3 milyon 537 bin kişi oldu.  İşsizlik oranı erkeklerde 0,1 puanlık artışla %9,5 kadınlarda 

ise 0,2 puanlık azalışla %13,9 oldu. Aynı yılda; tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,1 puanlık azalışla %12,9 olarak tahmin edildi. 15-24 

yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile %20,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,1 puanlık artışla %11,2 olarak gerçek-

leşti.  

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede İsrail'in 1967 Orta Doğu savaşında 

Suriye'den ele geçirdiği Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıyan kararnameyi imzaladı. Trump bu adımıyla İsrail'de 9 Nisan'da yapı-

lacak seçimler öncesinde Netanyahu'ya destek verdi. Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ABD yönetiminin kararını esefle karşıladıkları 

ve şiddetle kınadıkları belirtilerek "497 (1981) sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kararı başta olmak üzere, uluslararası hukukun 

vahim bir ihlalini teşkil eden bu talihsiz karar, ABD Yönetimi'nin Ortadoğu'da çözümün değil, sorunun parçası olmaya yönelik tutumunu sür-

dürmekte olduğunu göstermektedir" denildi. 

Küresel piyasalar iki günlük geri çekilmenin ardından bugün toparlanıyor. Pazartesi günü sert gerileyen Asya hisse senetleri Japonya ’nın 

önderliğinde yükseliyor. Nikkei 225 endeksi %2’nin üzerinde yükselirken, dün %1,4 gerileyen Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsaları MSCI 

endeksi bugün %0,3 yükseldi. Hang Seng ve Shanghai endeksleri hafif artıda işlem görüyor. ABD vadeli endeksleri de yükseliyor. Dolar zayıf 

seyrediyor. Petrol fiyatları yükselirken altın geriliyor. ABD 3 aylık ve 10 yıllık tahvil faizlerini arasındaki farkının 2007’den bu yana ilk kez nega-

tife seviyelere inmesi bazı piyasa oyuncuları tarafından resesyon işareti olarak görülürken hisse senetleri piyasası için negatif bir işaret olarak 

yorumlanıyor. Ancak bu görüşe katılmayan otoritelerin varlığını da vurgulamakta fayda var. İngiltere Parlamentosu’nda yapılan oylamayla ül-

kenin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinde kontrol milletvekillerine geçerken hükümet yeni bir yenilgi aldı. Brexit sürecinin yeni bir referan-

duma gidilmesi, yumuşak Brexit ya da bütün sürecin iptal edilmesi dahil çeşitli seçeneklerin parlamento tarafından kabul edilmesine imkan 

tanıyor. Oylama öncesinde hükümetten 3 bakan istifa etti. Avrupa Birliği geçen hafta Brexit’in 29 Mart’tan ileri bir tarihe ertelenmesi için şartlı 

onay vermiş, bu hafta oylamanın yapılması ve ayrılma kararının alınması durumunda Brexit tarihi 22 Mayıs olarak belirlendi. Eğer İngiltere 

Brexit kararını alamazsa ayrılma 12 Nisan’da gerçekleşecek. 
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Anadolu Ajansı'nın internet sitesinde yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusların pasaportsuz olarak Türkiye'ye gele-

bilmesi için Rusya ile çalışmalara başlandığını ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 28 Mart'ta Antalya'ya yapacağı ziyarette bu konu-

nun da görüşüleceğini söyledi. 

AB Komisyonu, lisans ve dağıtım anlaşmalarında tek pazar kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle Nike'a 12,5 milyon euroluk para cezası 

verilmesi kararı alındığını açıkladı. Açıklamada, 2004-2017 yılları arasında Nike'ın lisans ve dağıtım anlaşmalarının AB rekabet kurallarını ihlal 

ettiği, şirketin bu uygulamasının Barcelona, Manchester United, Juventus, Inter Milan, AS Roma takımlarının ürünlerini etkilediği ifade edildi.  

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Bilişim ve Telekomünikasyon Kümesi'nin, kurulduğu 2013'den bugüne 37 firmayla yak-

laşık 50 milyon dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı. İnaltekin "2023'te bu rakamı katlayarak 100 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyoruz" 

dedi.  

Coca-Cola İçecek, Elâzığ'da yer alan Hazar Damla Su Fabrikası'nda `Sıfır Atık'la üretime başladı. Anadolu Grubu'nun ana hissedarı olduğu 

Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan'da 10 ülkede toplam 26 fabrika ve 8.500'e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek, 

‘daha az tüketerek daha çok üretmek' odaklı sürdürülebilirlik anlayışı ile tüm fabrikalarında `Sıfır Atık'la üretimi hedefliyor. Firmanın Hazar 

Fabrikası ile birlikte dört fabrikasında `Sıfır Atık' dönüşümünü tamamladığı belirtiliyor. Son 8 yılda PET ambalajlarında yürüttüğü hafifletme 

çalışmaları ile 15 bin ton daha az plastik kullanan Coca-Cola İçecek, piyasaya sürdüğü ambalajların %54'ünü geri dönüşüme kazandırıyor. 

Omurga Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erktin gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) toplam tutarının 3 milyar liraya yükseldiğini 

belirtti. Yönettikleri gayrimenkul yatırım fonlarında odaklarının ticari gayrimenkul piyasasında olduğunu belirten Erktin, bu sektörde kira 

getirisi ve değer artışı açısından pozitif bir ivme yakalamayı öngördüklerini sözlerine ekledi. İstanbul’da önemli miktarda AVM’nin fonksiyon 

değişikliğine gideceğini söyleyen Erktin, “GYF’ler için de ayni olarak gayrimenkulün GYF’ye aktarılması ve karşılığında fon payı alınması işlemle-

rinde tapu harcı istisnası ve KDV istisnası getirilmesi hem sermaye hem de gayrimenkul piyasasını canlandırır" şeklinde konuştu. 

Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi Genişletme Projesi imza töreni yapıldı. İmza töreninde bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanı Fatih Dönmez, arz güvenliğini sağlamaya yönelik pek çok konuda önemli adımlar atıldığını belirterek, doğalgaz depolamada he-

defin yıllık tüketimin %20’si olduğunu kaydetti. 1,2 milyar dolar bütçeli Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi Genişletme projesi ile de-

polama ve sisteme gaz verme kapasitesinin büyük ölçüde artacağını belirten Dönmez, "Genişletme projemiz tamamlandığında, 48 yeni kuyu 

açarak tesisimizin depolama kapasitesini toplamda yaklaşık 5,4 milyar Sm3’e ve toplam geri üretim kapasitesini günlük 80 milyon Sm3’e çıka-

racağız” ifadesini kullandı. 

Çan-2 Termik Santrali yeniden devreye girdi. ODAŞ Elektrik, bakım onarım çalışmaları nedeniyle üretime ara veren Çan-2 Termik Santra-

li'nin yeniden devreye girdiğini duyurdu. ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yaptığı açıklamaya göre, 22 Şubat’tan itibaren planlı 

duruşta olan Çan-2 Termik Santrali tüm düzeltmelerin ardından 24 Mart 2019 tarihinde tekrar elektrik üretimine başladı. 

Akaryakıt kaçakçılığı suçuna verilen cezalar arttırıldı. Petrol Piyasası Kanunu’nda, idari para cezalarını düzenleyen hükümlerde yapılan deği-

şiklikle, akaryakıt kaçakçılığı kapsamına giren fiiller için öngörülen cezalar arttırıldı. Değişikliğe göre, lisansa tabi faaliyetlerin lisans alınmaksı-

zın yapılması; farklı şartlar uygulamama hükmünün ihlal edilmesi; sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi durumların-

da otogaz bayiliği faaliyetinde bulunanlar dışındaki sorumlulara, 500 bin liradan az olmamak ve 10 milyon lirayı geçmemek üzere ceza verile-

cek. Petrol Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca ulusal petrol stoku tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, tespit tarihinde ek-

sik tutulan her bir ton ürün için 250 lira ceza verilecek. 
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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. 


