
Piyasalarda Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlik sonrasında güvenli 

liman talebi yükseldi ancak ABD tahvil faizleri risk fiyatlaması yapmadı, 

hatta Çin ile süregelen müzakerelere ilişkin yapılan olumsuz yorumlar neti-

cesinde bir miktar yükseldi. Dolar/TL'de ise son dönemde 5,28-5,35 bandın-

daki sıkışık seyir devam ediyor. Bu noktada yüksek faiz ve gerileyen oynaklık 

TL'yi cazip kılmaya devam ediyor. Dün gün içinde dolardaki küresel zayıflık ile 

5,28'e çekilen kur akşam üzeri yükseldi. Dolar/TL güne 5,3250 seviyesinden 

başlıyor.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trump’ın danışmanı Jared Kushner 

ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak da yer aldı. Beyaz Saray’a göre ise ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian 

Hook da görüşmeye katıldı. Yapılan resmi açıklamalar görüşmenin Filistin-

İsrail ağırlıklı olmak üzere Ortadoğu sorunları üzerine gerçekleştiğine işaret 

ediyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada görüşmede Filistin ve İsrail ara-

sındaki sorunların çözümü için Ankara ve Washington’un gösterdiği çabanın 

konuşulduğu ifade edildi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulünün ardından Jared Kushner ile baş başa 

yaptıkları toplantıda ise ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğini artırmaya yö-

nelik adımları görüştüklerini ifade etti. Bugün makro veri takvimi yoğun: TÜİK, 

Ocak ayı dış ticaret istatistiklerini, Turizm Bakanlığı ise giriş çıkış yapan yaban-

cı ve vatandaşlara ilişkin Ocak verisini açıklayacak.  Hazine ise üç aylık borç-

lanma stratejisini yayınlayacak. Siyaset tarafında ise Cumhurbaşkanı Tayyip 

Erdoğan Erzurum mitinginde halka hitap edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

Fuat Oktay, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno için Yükseköğretim Kurulu'nda 

düzenlenecek Fahri Doktora Tevdi Töreni'ne katılacak. Hazine ve Maliye Ba-

kanı Berat Albayrak, İstanbul'da "AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diya-

log Toplantısı" ve basın toplantısına katılacak.  

ABD Ticaret Temsilcisi ve devam eden ticaret müzakerelerinde ABD heyeti-

nin baş müzakerecisi Robert Lighthizer iyimserliği törpüledi. Baş müzakereci 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.45            6.238%

22 Nisan 2020 5.125% 99.16            5.890%

18 Mayıs 2021 4.875% 97.38            6.157%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 104,141          -0.90% -0.05% -9.70%

BİST-30 130,758          -0.90% -0.42% -7.99%

XUSIN 123,976          -0.74% 4.01% -4.20%

XBANK 135,625          -0.94% -2.39% -20.86%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3109 0.17% -0.09% 40.17%

Euro/TL 6.0455 0.04% -0.22% 32.93%

Sepet Kur* 5.6782 0.19% -0.41% 36.33%

Euro/Dolar 1.1369 -0.14% -0.39% -5.23%

Dolar/JPY 110.98 0.37% 1.09% -1.50%

DXY 96.1540 -0.05% 0.85% 4.32%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1319.80 -0.66% 0.02% 1.33%

Reuters/Jefferies CRB* 188.70 1.01% 2.46% -3.22%

Brent (Dolar/varil) 66.39 -0.38% 6.87% -1.09%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.80 0.21% -1.40% -5.01%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.76% 18.77%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 14.93% 15.09%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 6.96% 7.01%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.67% 2.64%
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ABD'nin Çin ile sorunlarının Pekin'in daha fazla ABD ürünü satın alma vaadiyle çözülemeyecek kadar ciddi olduğunu belirtti. Lighthizer, iki ülke 

arasındaki olası bir anlaşmanın taahhütlerin yerine getirilmesini sağlayacak bir yöntem içermesi gerektiğini ifade etti. Lighthizer, ABD Temsilci-

ler Meclisi'nde ABD-Çin ticaret meseleleriyle ilgili yaptığı konuşmada, Pekin ile devam eden ticari görüşmelerin sonucunu tahmin etmek için 

çok erken olduğunu söyledi. Asya borsaları ABD Lighthizer'in temkinli açıklamalarının ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasına yaklaştıklarına ilişkin 

iyimserliği azaltmasının ardından zayıf seyir izliyor. Öte yandan Çin'de imalat PMI verisinin Şubat'ta 49,2 değeri ile art arda üçüncü ayda daral-

ması, ihracat siparişlerinin ise küresel krizden bu yana en düşük seviyeye gerilemesi küresel büyüme risklerini hatırlatıyor. Bu gelişmelerin ne-

ticesinde Güney Kore KOSPI endeksi %0,25, Japonya Nikkei endeksi %0,35, Shanghai bileşik endeksi ise %0,6 geriledi. Öte yandan FED Başkanı 

Jerome Powell ABD Kongresi’ndeki ikinci gününde FED’in daha yüksek bir enflasyon hedefi düşünmediğini belirtti. Temsilciler Meclisi Finansal 

Hizmetler Komitesi’ne konuşan Powell piyasa volatilitesine dikkat edeceklerini söyledi. 4 trilyon dolar büyüklüğündeki FED bilançosunun kü-

çültmesine yönelik işlemlerin bu yılın sonunda tamamlanacağını yineleyen Powell, bilanço daraltmanın bu yıl sona erdirilmesi halinde, bilanço 

büyüklüğünün GSYH'nın %16'sı %17'si oranında (3,2-3,4 trilyon dolar arasında) kalacağını belirtti. Bilanço büyüklüğü 2009'daki küresel finan-

sal kriz öncesi GSYH'nın %6'sı seviyesindeydi. Küresel jeopolitikte risk unsuru teşkil eden konuda ise Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Kore Yarı-

madası'nı nükleer silahlardan arındırmaya hazır olduğunu ve bu sebeple ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeler için ile Vietnam'da bulun-

duğunu belirtti. 

Kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin kararda değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cum-

hurbaşkanı kararına göre, Kredi Garanti Fonu (KGF), verdiği kefaletler karşılığı olarak, sistemin uygulanması amacıyla yararlanıcılardan ve kre-

di verenlerden, kefalete onay verildiği tarihteki kefalet tutarı ile izleyen yıllardaki bakiye kefalet tutarı üzerinden %2 oranına kadar komisyon 

tahsil edebilecek. Tahsil edilecek komisyon oranı ile tahsilatların en fazla %10'una kadar olmak üzere KGF'ye aktarılacak tutarlar Hazine ve 

Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanacak protokol ile belirlenecek. Değişikliğe göre, yeniden yapılandırılan kredilere ilişkin verilen kefa-

letlerden de aynı şartlarda komisyon tahsil edilebilecek. 

İhtiyaç sahiplerine elektrik tüketim desteği verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamaya göre 1 Mart tarihi itibarıyla başlayacak uygulamadan 2,02 milyon hanenin ya-

rarlanması öngörülüyor. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, destek kapsamında bulunan hanelere, 

hanedeki kişi sayısı kriteri dikkate alınarak aylık 150 kWh karşılığı tutara kadar destek verilecek. Destek miktarı evde yaşayan kişi sayısına göre 

40,31 TL ile 80,63 TL arasında değişecek ve kişilerin hak sahipliği kriterini kaybedene kadar sürdürülecek. Elektrik tüketim desteği, öncelikle 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarından; fon kaynaklarının yeterli olmaması halinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı bütçesine konulacak ilave ödenekten karşılanacak. 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), sanayideki elektrik ve doğalgazda KDV’nin %1’e inmesini talep ediyor. 25 Şubat tarihinde gerçek-

leştirilen TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda sektör sorunları ve çözüm önerileri paylaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 

da katıldığı toplantıdaki talepler arasında geçici vergi uygulamasının kaldırılması, sanayinin ve ticaretin kullandığı doğalgaz ve elektrikteki %

18’lik KDV’nin %1’e indirilmesi, özel sektörün kamudan alacaklarının ve birikmiş KDV alacaklarının belirli bir takvim içerisinde nakden öden-

mesi gibi öneriler yer aldı. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot, gübre ve tohum gibi girdilerde bir yıl öncesine göre %50'ye varan fiyat artışları olduğunu, 

bunun da üretim maliyetlerine ve satış fiyatlarına yansıyacağını ifade etti. Pakdemirli, çiftçiyi rahatlatmak için destek miktarlarını artırdık-

larını anımsatarak, "Ayrıca 2018'den kalan destekleri bir nebze de olsa çiftçimizi rahatlatmak için öne aldık. Ocak’ta 2,3 milyar lira, Şubat’ta 3 

milyar lirayı geçen, Mart’ta da buna benzer rakam ödenerek, çiftçimize geçmişten hiçbir borcumuzun kalmamasını hedefledik. İcmali tamam-

lanmış desteklerin hiçbirini bırakmayacağız. Mart’ta tamamlayacağız. Mart ayında ödenecek destekleri Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak 

ancak yem bitkileri desteği olarak toplamda 80 milyon lira ödeyeceğiz. Ekimden vazgeçmesinler diye buğday ve arpada senelerdir 5 kuruş 

olan destekleri 10 kuruşa çıkardık. Dekar başı gübre desteğini 4 liradan 8 liraya çıkardık." İfadelerine yer verdi. 

Yapı marketler zinciri Praktiker'in konkordato talebinde bulunduğu bildirildi. Praktiker'in Türkiye genelinde 16 adet mağazası bulunuyor.  

Coca-Cola İçecek (CCOLA) – 2018 yılı 4. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket son çeyrekte 148 milyon TL net kâr elde etti. Bir önceki yılın 

aynı döneminde 149 milyon TL net zarar kaydedilmişti. Coca-Cola İçecek bu dönemde satış hacmini %0,6 artırırken net satışlarını %22,9 yük-

seltti ve 2.001 milyon TL’ye ulaştırdı. FAVÖK rakamı %13,4 gerileyerek 147 milyon TL oldu. FAVÖK marjı ise 3 yüzde puan geriledi ve %7,4 ol-

du. Şirket ayrıca 2019 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı. Coca-Cola İçecek 2019’da Türkiye operasyonlarında yatay satış hacmi, uluslararası 

operasyonlarında %6-%8 arasında satış hacmi artışı bekliyor. Kur etkisinden arındırılmış net satış geliri artış beklentisi %16-%18 olurken, 

FAVÖK marjında hafif yükseliş öngörülüyor.   

Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın iştiraki SunExpress, 2018 yılında %10 büyüyerek 1,3 milyar euroya yakın gelir elde etti. 10 milyon yolcu 

taşıyan şirketin doluluk oranı %84 seviyesinde gerçekleşti. Şirket 2019 yılında 9 yeni uçuş ve %20’nin üzerinde kapasite artışı planlıyor.  

Avrupa Birliği Halkalı-Kapıkule hızlı tren demiryolu hattı projesi için 275 milyon Euro hibe vermeyi planlıyor. AB Türkiye Delegasyonu'nun 

açıklamasına göre 2023 yılında tamamlanması planlanan proje için yapılacak toplam yatırım maliyetinin 1 milyar euro civarında olmasının 

bekleniyor. AB tarafından sağlanması planlanan 275 milyon euroluk hibeyle birlikte bu projenin, Türkiye'de yürütülen en büyük AB yatırım 

projesi olacağı belirtildi. İstanbul büyükşehir bölgesini Bulgaristan sınırına bağlayacak olan proje, Yavuz Sultan Selim köprüsü demiryolu bağ-

lantıları ile beslenecek. Bu bağlantıların 2029 yılında tamamlanması planlanıyor.  

Maden Kanunu’nda yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişikliğe göre Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün 

(MTA) yurt dışında faaliyet göstermek üzere kuracağı şirketlerin arama ve araştırma faaliyetleri dışında işletme faaliyetinde de bulunmasına 

imkân tanındı. Bu değişiklik ile birlikte, Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla 

elektrik üretim tesisleri kurması, işletmesi ve ticaretinin yaptırılması konusunda görevlendirilen veya üretim tesisi işletme hakkı devredilen 

şirketlerin sahasından kömür alımı yapabilecek. Ruhsat bedeli ve devlet hakkının hukuki statüleri yeniden düzenlenerek, madenlerden alına-

cak ruhsat bedeli ve devlet hakkı oranları revize edildi.  

Suudi Arabistan, Mart ayında petrol üretimi kısıntısını artırmayı planlıyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih, ABD petrol stokları-

nın ek arzla dolduğunu ve bu arz fazlasını azaltmanın ülkesinin piyasayı dengeye kavuşturma çabasının temel hedefi olduğunu belirtti. 
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2018 yılı Aralık ayında katı yakıtlar içinde linyit en fazla üretimi ve teslimatı yapılan yakıt oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 

yayınlanan verilere göre, katı yakıtların 2018 yılı Aralık ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında yaklaşık 6 milyon ton ile linyit ilk 

sırada yer aldı. Yine linyit yaklaşık 6,4 milyon ton ile en fazla teslim edilen yakıt oldu. 

Polyak Eynez Enerji A.Ş.'ye yerli kömüre dayalı yeni termik santral yatırımı için 3,47 milyar TL tutarlı yatırım teşvik belgesi verildi. Resmi 

Gazete'de yayımlanan 2018 Aralık ayı yatırım teşvik belgeleri listesine göre, Polyak Enerji A.Ş.'nin İzmir'de 708 MW kapasiteli termik santral 

yatırımı için, yedi yıl boyunca SGK işveren hissesi desteği, vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği ile KDV iade ve istisnası sağlana-

cak. Aynı listeye göre, Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş.'ye İzmir'de 761,7 milyon lira yatırım tutarlı, 265 MW kapasiteli Rüzgâr Enerjisi 

Santrali yatırımı için çeşitli vergi ve prim istisnaları tanıyan teşvik belgeleri verildi. 

BBC ve ITV dijital yayın platformu kuruyor. Amerikalı dijital yayın platformu Netflix'in her geçen gün üye sayısını artırması ve daha çok te-

levizyon izleyicisini kendine çekmesi, İngiliz yayıncıları harekete geçirdi. Ada'nın iki büyük televizyon kanalı ITV ve BBC, Netflix ile rekabet ede-

bilmek için BritBox adında kendi dijital yayın platformunu kuracaklarını açıkladı. Şimdilik her iki kanalın yapımlarını kullanıcılara ulaştıracak 

platforma, önümüzdeki dönemde diğer İngiliz yayıncıların da katılması bekleniyor. 
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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. 


