
Dolar/TL dün yükseliş kaydederken hisse senedi ve tahvil fiyatlarında geri-

leme devam etti. TCMB'nin adımları ve swap faizlerinde devam eden yükse-

lişin etkisiyle dün sabah saatlerinde 5,30'lu seviyelere kadar gerileyen dolar/

TL öğleden sonra tekrar yükselişe geçti. Dolar/TL bu sabah 5,4444 seviyesin-

den işlem görüyor. Yabancıların hisse ve tahvil satışlarının etkisiyle gün içinde 

kayıpların %7,5'i aştığı BIST-100 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye gelirken, 

bankacılık hisselerinde satışlar hızlandı. Yükselişin hızlandığı tahvil faizleri de 

bu yılın en yüksek seviyelerine geldi. 31 Ocak'ta %14,27 seviyesine kadar geri-

leyen 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot piyasada %18,23 seviye-

sinden kapandıktan sonra valörde bu yıl gördüğü en yüksek seviye olan %

18,96'ya kadar yükseldi. Günü %18,21'den tamamladı. İki yıllık gösterge tah-

vilin bileşik faizi ise 16 Ocak'ta %17,98'e kadar gerilemişti. Tahvilin bileşik faizi 

dün %20,53 ile bu yılın en yüksek seviyesine gördü ve günü valörde %

20,44'ten tamamladı. 

ABD ve Çin'in ticaret görüşmelerinde bütün alanlarda ilerleme kaydettikle-

rini bildiren Reuters haberinin sınırlı etkisi olurken; görüşmelerde uzlaşmayı 

engelleyen çekişmeli konular hala devam ediyor ve anlaşma için kesin bir 

takvim bulunmuyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario 

Draghi'nin ECB'nin gerekirse planlanan faiz artışını daha fazla ertelemeye ha-

zır olduğunu belirtmesinin ardından Almanya'nın 10 yıllık hazine tahvil getirisi 

geriledi. Brexit sürecinde kontrolü parlamentonun devralmasının ardından 

parlamentodaki sekiz farklı Brexit teklifini oyladı. Oylamalar öncesi Başbakan 

Theresa May, anlaşmasının onaylanması durumunda Brexit’in sonraki safha-

sına geçmeden istifa etme sözünü verdi. Oylamalarda sekiz teklif de reddedi-

lirken en çok desteğin yumuşak geçiş senaryosuna verilmesi dikkat çekti. Hü-

kümet dünkü oylama sonuçlarını ‘Tek seçenek May’in anlaşması’ olarak yo-

rumladı.  

28-Mar TÜİK, Ekonomik güven endeksi, Mart 
 ABD, GSYH büyümesi, 4Ç18 
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29-Mar TÜİK, Dış ticaret istatistikleri, Şubat 
 KTB, Sınır giriş istatistikleri, Şubat 
 Hazine, Kamu net borç stoku istatistikleri, 4Ç18 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.59            6.096%

22 Nisan 2020 5.125% 97.21            7.902%

18 Mayıs 2021 4.875% 94.00            7.981%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 91,855             -5.67% -11.80% 0.64%

BİST-30 115,038          -5.87% -12.02% 0.61%

XUSIN 113,439          -4.29% -8.50% 8.17%

XBANK 117,528          -7.62% -13.34% -0.18%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3268 0.00% 0.47% 0.74%

Euro/TL 6.0794 1.29% -0.68% 0.45%

Sepet Kur* 5.7709 0.86% 0.72% 1.55%

Euro/Dolar 1.1247 -0.15% -1.06% -1.94%

Dolar/JPY 110.51 -0.10% 0.05% 0.87%

DXY 96.7740 0.09% 0.64% 0.72%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1309.46 -0.45% -0.78% 2.08%

Reuters/Jefferies CRB* 193.04 -0.69% 0.58% 8.95%

Brent (Dolar/varil) 67.83 -0.29% 2.42% 24.43%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.72 0.85% 1.67% -6.94%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.44% 19.98%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 18.21% 17.49%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 5.58% 7.43%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.36% 2.43%
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Akbank (AKBNK) - Uluslararası piyasalardan 700 milyon doları karşılığı 356 milyon dolar ve 303 milyon euro olmak üzere iki dilimden olu-

şan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladı. Kredinin maliyeti dolar ve euro kısımlar için sırasıyla Libor+%2,50 ve Euribor+%2,40 oldu. 

Alternatifbank, 272,7 milyon lira tutarındaki nakdi sermaye artırımına ilişkin başvurusunun BDDK tarafından uygun bulunduğunu ve bloke 

edilen tutarın sermaye hesabına aktarıldığını duyurdu. 

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce; 22 Mart'tan tarihinden itibaren katma değer vergisi (KDV) oranı %1 ve %

18 olarak uygulanacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan KDV genel uygulama tebliğinde, 21 Mart'ta yayımlanan ve ikinci 

el araç satışında, aracın alındığı KDV üzerinden teslimini öngören Cumhurbaşkanı kararıyla paralel olarak; %1 KDV oranı uygulanarak satın alı-

nan binek otomobillerinin tesliminde %1, %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde de %18 KDV oranının uy-

gulanmasına karar verildiği belirtildi. 

İhracat rekorunu yenileyerek üst üste 13’üncü kez ihracat lideri olan ve geçen yılı 31,6 milyar dolarlık ihracatla kapatan otomotiv endüstri-

sinde bu yılın ilk iki ayında ihracatta %4 kayıp yaşandı. İlk iki ayda euro/dolar paritesinin geçen yıla göre düşük seyretmesinden dolayı olu-

şan bu kayıp yaklaşık 300 milyon doları buluyor. Yılın ilk yarısının bu şekilde devam edeceğini öngören otomotiv endüstrisi, ikinci yarıdan itiba-

ren paritenin geçen yıl ile dengeleneceği ve ihracatta belirlenen hedefin yakalanacağı görüşünde. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı 

Haydar Yenigün, 2019'un daha iyi geçeceği, üretimde mevcudun korunması için çalışılan bir yıl olacağını ifade etti. Otomotiv yan sanayiinin de 

2019 için umutlu olduğu gözleniyor. Öyle ki ana üreticilerin yeni model yatırımlarının getirdiği ivmeyle tedarikçileri de hareketli yıl bekliyor. 

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik bu yıl sonunda 2018 rakamını aşmayı hedeflediklerini vurguladı. Çelik, “AB pazarın-

daki büyüme yavaşlıyor. Brexit süreci ve küresel ticaret savaşları önümüzde risk faktörü olarak duruyor. İran’a yönelik ambargoların ABD tara-

fından yeniden devreye alınması, ihracatımıza olumsuz yansıyor. Bunlara ek olarak bu yılın özellikle ilk yarısında parite kaynaklı ihracat kaybı 

yaşanması bekleniyor. İkinci yarıdan itibaren ise paritenin geçen yıl ile dengelenmesini bekliyoruz. Dolayısıyla 32 milyar dolarlık hedefimizde 

bir sapma bulunmuyor.” şeklinde konuştu. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca da Çin’de ciddi üretim ve 

satış adedi düşüşleri yaşandığını, küresel otomotiv üretiminde geçen yıl yaşanan daralma içinde özellikle binek araçlarda azalma gözlendiğini 

vurguladı.  

Rekabet Kurumu'ndan hal ve market soruşturmalarına ilişkin açıklama yapıldı. Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, "(Bazı mar-

ket ve hallere rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma açılması) soruşturmalar açıl-

dı, tebligatlar yapıldı ve eş zamanlı olarak duyuruldu. Yaklaşık 9-12 ay civarında bir süreci öngörüyoruz. Bu tabi öngörebildiğim süre. Dolayısıy-

la yaklaşık bir yıla yakın süreç içinde dosyalar tamamlanacaktır." dedi. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli elektrikli traktörlere ilişkin açıklama yaptı. Pakdemirli, "Yerli ve milli traktörümüz günlük 7 liralık 

şarjla akşama kadar 8 saat çalışacak. Prototiplerimiz seri üretime hazır. Son derece ekonomik olacak, çiftçilerimizin mazot derdi bitecek" dedi 

Mersin'de Tarımsal Ürün İşleme OSB alanı %42 genişledi. Türkiye'nin ilk Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TÜİOSB) 

1,4 milyon metrekarelik alanı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan %42'lik genişleme alanıyla 2 milyon metrekareye çıktı. Artan yatırımcı 

taleplerini karşılamak için OSB alanının genişletildiğini belirten TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, genişleme alanıyla beraber 

10 bin kişilik istihdam sağlama yolunda önemli bir adım atıldığını söyledi. 

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “İstihdam Seferberliği 2019” kampanyasının olumlu etkilerinin görülmeye başladığını belirterek, "İlk 

veriler olarak ifade etmeliyim ki en başarılı yılımız olan 2018'in Mart ayına göre baktığımızda %10 daha fazla istihdam gerçekleştirdik." de-

di. Uzunkaya, 2017 yılında ilk istihdam seferberliğinin başlatıldığını ve 1,5 milyon kişiye yeni iş imkanı hedeflendiğini hatırlattı. Uzunkaya, 

söz konusu hedefe ulaşıldığını ve "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında da 2,5 milyon yeni istihdamın hedeflendiğini belirtti. Yeni Ekonomi 
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Programı'nda 2018 için öngörülen işsizlik oranının %11,3 iken, yılın %11 ile tamamladığını kaydeden Uzunkaya, Türkiye iş piyasasına her yıl 

800 bin insan katıldığını hatırlattı ve tüm Avrupa ülkelerindeki katılımın bu rakamın çok altında olduğunu söyledi.  

Avrupa Parlamentosu (AP), deniz kirliliğine neden olan tabak, çatal, bıçak ve pipet gibi tek kullanımlık plastik ürünleri 2021'den itibaren 

yasaklayan kararı kabul etti. AP üyelerince 35 "hayır", 28 "çekimser" oya karşı 560 "evet" oyuyla kabul edilen karara göre, 2021'den itiba-

ren plastik tabak, çatal, bıçak, kaşık, pipet, bardak, balon çubukları, gıda kapları, kulak pamukları Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanılmaya-

cak.  

Avrupa Parlamentosu (AP), yaz saati uygulamasını 2021 yılında sonlandırıyor. AP’nin kararı, üye ülkeleri bağlayıcı bir karar olmamakla bera-

ber; birçok üye ülkenin tavsiye kararına uyması bekleniyor. Bu kararın ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye’nin 

2016 yılında sona erdirdiği uygulamanın ilk döneminde elektrik tüketiminde toplam tasarruf değerinin 1,3 milyar kilovatsaat olarak hesaplan-

dığını kaydetti. Yaz saati uygulamasının kalkmasının ardından Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında saat farkı 1 saat olacak. 

Elektrik ve doğalgaz tarifelerinde ikinci çeyrekte değişiklik olmayacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen tari-

feler 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak ve ilk çeyrek perakende satış tarifeleri ile aynı kalacak. Tüketicilerin 1 Nisan’dan itibaren geçerli tarife-

ler kapsamında kilovatsaat ve m3 başına ödeyeceği vergiler dâhil bedel, mevcut tarifelerle birebir aynı olacak. 

2018 yılında küresel karbondioksit emisyonu rekor seviyeye yükseldi. Salı günü Dünya Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan Küresel 

Enerji & CO2 Durum Raporu’na göre 2018 yılında enerji bağlantılı karbondioksit emisyonunun bir önceki yıla göre %1,7 arttı. IEA enerji talebi-

nin ve kömür kullanımının artmasının bunun en büyük etkeni olduğunu belirtti. 2018 yılında karbondioksit emisyon miktarları Avrupa ve Ja-

ponya’nın düşerken, ABD'de % 3,1, Çin'de % 2,5 ve Hindistan'da % 4,5 artış gösterdi.  

Avrupa Parlamentosu (AP) araçlarda emisyon salımını düşürmeyi planlıyor. AP, emisyon salımını 2030 yılına kadar otomobillerde %37,5, 

ağır vasıtalarda %31 düşürmeye yönelik yasal düzenlemeye onay verdi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Avrupa Birliği Konseyi’nin resmi 

onayı gerekiyor. 

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) düşük karbonlu kalkınmanın Türkiye için bir öncelik olduğunu belirtti. 27 Mart Perşembe 

günü yapılan “CDP Türkiye İklim Değişikliği Konferansı”nda bir konuşma yapan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, iklim değişikliği ile bağlantılı 

risklerin önüne geçilmemesi halinde sosyal ve ekonomik risklerin de ortaya çıkacağını ifade etti. Türkiye’nin iklim değişikliğinden en fazla etki-

lenecek ülkeler arasında olduğunu belirten Kaslowski, düşük karbonlu kalkınmanın Türkiye için kritik bir öncelik olduğunu söyledi.  
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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. 


