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PESA tarafından hazırlanan bu rapor, güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan sağlanan bilgiler kullanılarak hazırlanmıştır. PESA bu bilgilerin doğruluğunu ve tam olduğunu garanti etmemektedir.  Bu rapordaki bilgiler hiçbir şekilde 
piyasalarda alım ve satım amaçlı kullanılmamalıdır. Bu bilgileri kullanarak işlem yapan okuyucuların yaptıkları işlemlerden doğabilecek her türlü zarar kendilerine aittir. PESA bilgilerin eksikliğinden ve doğru olmamasından sorumlu 
olmayıp, bu bilgilerden dolayı kaynaklanabilecek her türlü zarardan da sorumlu değildir. Diğer yandan, PESA, bu raporun internet üzerinden dağıtımı esnasında alıcının donanım ve yazılımında doğabilecek herhangi bir sorundan da 
sorumlu değildir.  
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  YURTİÇİ GELİŞMELER 
TCMB Yabancı Para Zorunlu Karşılıklara Faiz Ödeyecek 
TCMB internet sitesinden yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ABD doları cinsinden tutulan zorunlu 
karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara faiz ödenmesi uygulamasına 
başlanacaktır. Uygulama 5 Mayıs 2015 tarihinden itibaren başlayacaktır. Uygulanacak 
faiz oranı değişen küresel ve yerel finansal piyasa koşulları çerçevesinde günlük 
olarak belirlenecektir. Belirlenen oran saat 9.30’da Anadolu Ajansı DV008 ve Reuters 
CBTB sayfalarında ilan edilecektir. 5 Mayıs 2015 günü için gecelik faiz oranı yıllık 
yüzde 0,12 olacaktır." TCMB 
 
Merkez Bankası Enflasyon Raporunu Açıkladı 
TCMB Başkanı Erdem Başçı, 2015 yıl sonu enflasyon tahminlerini 1,3 puan yukarı 
güncelleyerek yüzde 5,5'ten yüzde 6,8'e yükselttiklerini söyledi. Orta vadeli 
tahminlerini oluştururken enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana 
kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki temkinli 
duruşlarını sürdürdükleri bir çerçeveyi esas aldıklarını ifade eden Başçı, ayrıca, 
alınan makroihtiyati tedbirlerin de katkısıyla yıllık kredi büyüme oranının geldiği 
makul seviyelerin 2015 yılında devam edeceğini değerlendirdiklerini söyledi. Başçı, 
"Bu çerçevede enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2015 yılı sonunda yüzde 5,6 ile yüzde 
8 aralığında (orta noktası yüzde 6,8), 2016 yılı sonunda ise yüzde 3,7 ile yüzde 7,3 
aralığında (orta noktası yüzde 5,5) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 
orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" dedi. Sonuç 
olarak, ocak Enflasyon Raporu'nda yüzde 5,5 olarak verilen 2015 yıl sonu enflasyon 
tahminlerini, 1,3 puan yukarı yönlü güncellediklerini aktaran Başçı, bu güncellemede, 
petrol fiyatlarının ocak Enflasyon Raporu'nda öngörülenden yüksek gerçekleşmiş 
olması ve Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarının belirleyici olduğunu söyledi. 
Haberturk 
 
Konut Fiyatları Arttı 
Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE), şubat ayında yüzde 1,72 artarak 175,15'e 
yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,57 artan TKFE, aynı dönemde reel 
olarak yüzde 9,32 arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim 
fiyatlar 2014 yılı şubat ayında 1.325,92 TL/metrekare iken 2015 yılı şubat ayında 
1.537,79 TL/metrekare olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde, 45 ilde son iki yılda 
yapımı gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan 
Türkiye Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (TYKFE) 2015 yılı şubat ayında bir önceki aya 
göre yüzde 2,24 artarak 171,44'e yükseldi. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 14,48, reel olarak ise yüzde 6,44 arttı. Üç büyük ilin konut fiyat 
endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2015 yılı şubat ayında bir önceki 
aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,45, yüzde 1,35 ve yüzde 1,74 
artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve 
İzmir'de sırasıyla yüzde 27,74, 10,84 ve 14,33 artış gösterdi. Söz konusu illerin yeni 
konutlar fiyat endeksleri değerlendirildiğinde, şubat ayında bir önceki aya göre, 
İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,21, yüzde 2,71 ve yüzde 2,59 artış 
gerçekleşti. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve 
İzmir’de sırasıyla yüzde 22,15, 9,99 ve 17,97 yükseldi. TKFE'deki en yüksek yıllık 
değişimin gerçekleştiği düzeyler yüzde 27,74 ile TR10 (İstanbul) ve yüzde 19,47 ile 
TRC3 (Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak) olurken, en düşük yıllık değişimin 
gerçekleştiği düzey yüzde 4,60 ile TRA2 (Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır) oldu. AA 
Grafik 1,2 
 
Dış Ticaret Açığı Yükseldi 
TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Mart ayına ilişkin Geçici 
Dış Ticaret İstatistikleri açıklandı. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin 
tahminlerinin medyanına göre, dış açığın 6.20 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi 
bekleniyordu. Dış açık Şubat ayında 4.66 milyar dolar düzeyindeydi. Buna göre, 
ihracat Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.4 azaldı ve 12 milyar 570 milyon 
dolara düştü. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 6.1 azalış kaydederek 18 milyar 723 
milyon dolar olarak hesaplandı. Bu dönemde, dış ticaret açığı ise yüzde 17.2 artışla 6 
milyar 154 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın Mart 
ayında yüzde 73.7 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 67.1'e geriledi. Türkiye'nin Avrupa 

 
YURTİÇİ PİYASALAR 
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  BIST 100 83.947 85.551 -1,88 -1,88 -2,07  

  BIST 30 102.387 104.369 -1,90 -1,90 -3,54  

  BIST BANKA 145.439 147.768 -1,58 -1,58 -8,49  

  BIST MALİ 111.547 113.199 -1,46 -1,46 -3,19  

  BIST KATILIM 81.895 83.354 -1,75 -1,75 2,27  
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Endeksler 

Geçen 

hafta 

Önceki 

hafta 

Haftalık

% 

Aylık  

% 

Yıllık 

% 

 

  DOW JONES 18.024 18.080 -0,31 -0,31 1,13  

  S&P 500 2.108 2.118 -0,46 -0,46 2,38  

  NASDAQ C 5.005 5.092 -1,70 -1,70 5,69  

  FTSE 100 6.986 7.071 -1,20 -1,20 6,39  

  DAX 11.454 11.811 -3,02 -3,02 16,82  

  CAC 40 5.046 5.201 -2,98 -2,98 18,11  

  NIKKEI 19.532 20.020 -2,44 -2,44 11,92  

  BOVESPA 56.229 56.594 -0,64 -0,64 12,44  

  VIX 12,70 12,29 3,34 3,34 -33,85  

  MSCI (EM) 1.046 1.060 -1,32 -1,32 9,38  

  

DÖVİZ PİYASALARI  

  

 
Pariteler 

Geçen 

hafta 

Önceki 

hafta 

Haftalık

% 

Aylık  

% 

Yıllık 

% 

 

  USD/TL 2,7085 2,7169 -0,31 -0,31 16,17  

  EUR/TL 3,0279 2,9518 2,58 2,58 7,05  

  GBP/TL 4,1000 4,1200 -0,49 -0,49 12,51  

  EUR/USD 1,1199 1,0866 3,06 3,06 -7,42  

  USD/JPY 120,15 118,86 1,09 1,09 0,38  

  GBP/USD 1,5148 1,5177 -0,19 -0,19 -2,76  

  Kur Sepeti 2,8682 2,8344 1,19 1,19 11,17  0,85 -4,12 -0,18 

  

KIYMETLİ MADENLER VE EMTİA FİYATLARI 
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  Altın ($/ons)  1172,2 1176,0 -0,32 -0,32 -1,00  

  Gümüş($/ons)  16,0 15,7 1,91 1,91 1,85  

  Bakır  293,0 275,3 6,41 6,41 3,68  

  Platin 1129,3 1122,2 0,63 0,63 -6,52  

  Paladyum 774,1 771,5 0,34 0,34 -2,90  

  Petrol  59,2 57,2 3,50 3,50 2,87  

  Buğday 474,0 488,5 -2,97 -2,97 -19,63  

  Pamuk 66,85 66,50 0,53 0,53 10,92  
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Birliği'ne (AB) ihracatı, Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.8 azalarak, 5 
milyar 343 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı geçen yılın mart 
ayında yüzde 41.2 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 42.5 oldu. Almanya, 1 milyar 80 
milyon dolar ile geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 
milyar 31 milyon dolar ile İngiltere, 745 milyon dolar ile Irak ve 597 milyon dolar ile 
Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. İthalatta ise ilk sırayı 2 milyar 347 milyon dolar ile 
Çin aldı. Çin'i 2 milyar 191 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 814 milyon dolar ile 
Almanya ve 960 milyon dolar ile İtalya izledi. Bloomberght Grafik 3 
 
Deutsche Bank: Türk Bankalarına Yönelik Riskler Abartılı 
Deutsche Bank ekonomisti Kubilay Ozturk, “Ülkenin döviz kurundan kaynaklan 
riskler, pek çok yatırımcı tarafından abartılıyor” dedi. Ülkenin en büyük beş 
bankasından şimdiye kadar üçü kar açıklamalarını gerçekleştirdi ve tümü de 
beklentileri aştı. Bankalar batık kredi miktarların bir kötüleşme bildirmediler. Ozturk, 
“Piyasaların, şirketlerin döviz yükümlülüklerinden yayılan riskleri anlayışı ve gerçek 
arasında bir fark olabilir” değerlendirmesinde bulundu. Analistler ve kredi 
derecelendirme kuruluşları, hız şekilde değer kaybeden Türk Lirası’nın Türtk 
şirketlerinin borçları geri ödemesini zorlaştırdığı uyarısında bulunuyorlardı. Fitch 
Ratings  geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Türk şirketlerinin gelişmekte olan piyasalar 
içinde para birimi dalgalanmalarına en korunmazsı şirketler olduğunu belirtmişti. 
Moody’s Investors Service ise yükselen sorunlu kredilerin bankaların varlık kalitesini 
ve karlarını baskılayacağı tahmininde bulunmuştu. Ancak açıklanan verilere göre 
Türk bankalarında batık kredi oranı 2014 ile aynı seviyede kaldı ve banka karları 
geçtiğimiz yıldan daha güçlü gerçekleşti. Bankacılık sektörü genelinde geri 
ödenmeyen yüzde 2.9’luk kredi oranı, varlık yönetim şirketlerine satış paketleri 
tarafından dolduruldu. Rusya’da bu seviye yüzde 5.6, Polonya’da ise yüzde 8 
seviyesinde. Bloomberght 
 
YURTDIŞI GELİŞMELER 
ABD’de Tüketici Güveni Yükseldi 
ABD’de tüketici güveni, Amerikalıların finansal görünümleri ile ilgili daha iyimser 
hale gelmeleri ile birlikte Nisan ayında 8 yıldan uzun bir sürenin en yüksek ikinci 
seviyesine yükseldi. Michigan Üniversitesi’nin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre 
Nisan ayı için olan nihai endeks Mart ayındaki 93 seviyesinden 95.9’a yükseldi. 
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanı 96 
seviyesindeydi.  Nisan ayı öncü verisi 95.9 idi. Bloomberght 
 
Euro Bölgesi'nde Deflasyon Dönemi Sona Erdi 
Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları, 4 aylık düşüş dönemini sona erdirdi. Avrupa 
Merkez Bankası'nın bölge ekonomisini desteklemek adına parasal genişlemeye 
başlamasının bu durumda etkili olduğu ifade ediliyor. Fiyatlar Mart ayında yüzde 0,1 
gerilemenin ardından Nisan'da bir yıl öncesine göre değişiklik göstermedi. 
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmin medyanı da değişiklik olmayacağı 
yönündeydi. İşsizlik oranı Mart'ta yüzde 11,3’te kalmıştı. Fiyatlardaki bu gelişme 
AMB Başkanı Mario Draghi'nin geniş çaplı varlık alım programının hali hazırda 
etkisini gösterdiği yönündeki tezini güçlendiriyor. Bloomberght 
 
ABD Ekonomisi Durma Noktasına Geldi 
ABD ekonomisi ilk çeyrekte durma noktasına geldi. Bu duruma işletme 
yatırımlarındaki ve petrol fiyatlarındaki düşüş ile doların yükselişinin yol açtığı 
belirtiliyor. ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı veriye göre, GSYH büyümesi yıllık 
bazda yüzde 0.2 ile beklentilerin çok altında kaldı. Bloomberg anketine katılan 
ekonomistlerin tahmin medyanı yüzde 1 olmuştu. ABD 2014'ün son çeyreğinde yüzde 
2.2 büyümüştü. Ekonominin en önemli kısmını teşkil eden tüketici harcamaları yüzde 
1.9 ile beklentinin biraz üstünde büyüdü. Kötü hava koşullarının etkisinin geçici 
olması beklense de, akaryakıt fiyalarındaki düşüşün ve dolardaki yükselişin kalıcı 
olması bekleniyor. ABD Merkez Bankası Fed yetkilileri bu akşam faiz kararını 
açıklayacak. Analistler faiz artışı konusunda aceleci olunmayacağını tahmin ediyor. 
Bloomberght 
 
 
 
 

BU HAFTA AÇIKLANACAK VERİLER 
4 Mayıs Pazartesi 
10:00 – TÜİK - Tüketici Fiyat Endeksi (Nisan) 
10:00 – TÜİK - Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Mayıs) 
5 Mayıs Salı 
14:30 – TCMB - Reel Efektif Döviz Kuru (Nisan) 
8 Mayıs Cuma 
10:00 – TÜİK - Sanayi Üretim Endeksi (Mart) 

 
PARA PİYASALARI 

 

  Geçen 

hafta 

Önceki 

hafta  

2014       

sonu 

 

 Eurobond, 2030-$ 173,7 175,41 177,43  

  Tahvil % 10,00 10,27 8,18  

  

LİBOR ORANLARI 

  

 % 1 ay 3 ay 6 ay 12 ay  

  USD 0,1823 

 

0,2798 

 

0,4109 

 

0,7176 
 

 

  EURO -0,0564 
 

-0,0079 
 

0,0579 
 

0,1771 
 

 

 TL 11,0304 

 

11,0190 

 

10,9484 

 

10,9484 

 

 

 
TÜRK BANKACILIK  SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ  

(En son açıklanan BDDK aylık verilerine göre) 

 

 
milyonTL 

Aralık  

2014 

Ocak 

2015 

Değişim 

% 

 

  Aktif Toplamı 1.994.159 2.032.97

5 

1,9 

 

 

  Krediler 1.240.708 1.255.85

2 

1,2  

  Takipteki Alacaklar  36.426 37.178 2.1  

  Menkul Değerler 302.266 

 

308.223 

 

2,0  

  Mevduat 1.052.693 1.061.16

9 

0,8  

 Özkaynaklar 231.957 235.444 1,5  

  Ocak.14 Ocak.15 

Ara.14 

Değişim  

 Dönem Kar/Zararı 1.416 2.073 46,4  

  Sermaye Yeterlilik Or. 15,02 15,98 -  

  

TÜRKİYE EKONOMİSİ TEMEL GÖSTERGELERİ 

  

  Dönem Değer  

  Enflasyon  Mart 2015 %1,19  

  Yıllık %7,61  

  GSYİH Büyümesi 2014-Yıllık %2,9  

  İşsizlik Oranı Ocak Dönemi %11,3  

  Cari Denge (mlr USD) Ocak (Aylık) -2,002  

  Şubat’14-Ocak’15 -42,866  

  Ocak-Ocak 2015 -2,002  

  Dış Ticaret (mlr USD) İthalat (Şub’15) 16,927  

  İhracat (Şub’15) 12,272  

  Açık (Şub’15) -4,656  

  Açık(Ocak-Şubat 15) -8,976  

  Bütçe Dengesi (mlr TL) Ocak-Mart’15 

(Toplam) 

-5,433  

  Borç Stoku (mlrTL) Şubat 2015 632,5  

  İç Borç- Şubat’15 421,2  

  Dış Borç Şubat’15 211,3  

 Toplam Borç      

Stoku/GSYİH 
2014/3. Çeyrek % 34,1 

 

 
CDS PİYASALARI (fiyat: baz puan-bps-)  

 

  Geçen 

hafta 

Önceki 

hafta 

Haftalık 

% 

Aylık 

% 

Yıllık     

% 

 

 Türkiye  224,7 229,1 -1,91 -1,91 21,84  

 İspanya 93,35 100,4

3 

-7,05 -7,05 2,65  

 Portekiz 149,10 160,8

6 

-7,31 -7,31 -19,77  
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