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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 
Reel Efektif Döviz Kuru Düştü 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel efektif döviz kuru endekslerinin 
güncellendiğini bildirdi. TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, 2010 yılı temmuz 
ayından itibaren yayımlanmakta olan (2003=100) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 
endekslerinin hesaplanmasında, 2006-2008 dönemi dış ticaret verileri esas alınarak 
bulunan ülke ağırlıklarının kullanıldığı belirtilerek, ancak, söz konusu döneme kıyasla 
hem dış ticaret hacminin artış göstermesi, hem de ticaret ortaklarının çeşitlenmesinin 
yeni bir çalışmayı gerekli kıldığı kaydedildi. Yeni hesaplamaya göre, reel efektif döviz 
kuru endeksi TÜFE bazında mart ayında bir önceki aya göre 105,44'ten 104,05'e 
geriledi. Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru ise mart ayında 103,26'ya düştü. 
Endeks şubat ayında 104,99 seviyesindeydi. Reel efektif döviz kuru endeksinin artışı 
Türk Lirası'nın değer kazandığını gösteriyor. Bloomberght Grafik 1 
 
Sanayi Üretiminde Beklenmedik Artış 
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 1,0, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bir önceki 
aya göre yüzde 1,7 arttı. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin 
medyanına göre, sanayi üretiminin aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,4 düşmesi 
bekleniyordu. Ocak ayı sanayi üretimi verileri ise aylık yüzde 1,4 düşüşten yüzde 1,2 
düşüşe ve yıllık yüzde 2.2 düşüşten yüzde 2.1 düşüşe revize edildi. Buna göre, 
mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hesaplamada, Şubat'ta bir önceki aya göre 
madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5,8 ve imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 1,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi 
gruplarında, Şubat'ta aylık bazda en yüksek artış yüzde 6,6 ile dayanıklı tüketim malı 
imalatında gerçekleşti. TÜİK  Grafik 2 ve 3 
 
Cari Açık Beklenenden Yüksek Çıktı 
Türkiye'nin cari işlemler açığı 2015 yılı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 
146 milyon dolar azalarak 3 milyar 196 milyon dolar ile beklenenden yüksek çıktı. 
Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, cari 
işlemler dengesinin 2.80 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu. Ocak ayı için cari 
açık rakamı 2.00 milyar dolardan 2.01 milyar dolara revize edildi. On iki aylık cari 
işlemler açığı, 42 milyar 968 milyon dolardan 42 milyar 822 milyon dolara geriledi. 
Bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 346 milyon dolar 
azalarak 3 milyar 143 milyon dolara düşmesi ve net hizmet gelirlerinin 38 milyon 
dolar artarak 724 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Ancak, birincil gelir açığının 
238 milyon dolar artarak 853 milyon dolara yükselmesi cari işlemler açığında 
görülen gerilemeyi sınırlandırdı. Parasal olmayan altın kalemi altında net altın 
ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre 932 milyon dolar artarak 1 milyar 505 milyon 
dolar oldu. Hizmetler dengesi altında, taşımacılık kaleminden kaynaklanan net 
gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 44 milyon dolar artarak 214 milyon dolara, 
seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 16 milyon dolar artarak 769 milyon 
dolara yükseldi. Bloomberght Grafik 4 ve 5 
 
Babacan: Katılım Bankaları İçin Yeni Bir Çalışmamız Var 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, büyüme rakamının önemli olduğunu, ama 
kalitesinin de çok önemli olduğunu belirterek, "Yoksa günü kurtaracak politikalar 
uygulasaydık, bugüne kadar kaç defa yol kazası olmuştu" dedi. Babacan, siyasi 
istikrar sapa sağlam olduktan, doğru makroekonomik politikalar uygulandıktan, 
sektörlerle ilgili gerçekçi çözüm üretici bir anlayışı yerleştirdikten sonra Türkiye'nin 
önünün açık olacağını belirterek, bunun gelecek dönemde daha da sağlamlaştırılması 
için her türlü hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Siyasi istikrarın yaralandığı bir ülkede 
ekonomik istikrardan bahsetmenin zor olduğunu ifade eden Babacan, bunun üzerine 
iyi makroekonomik politikalar, ardından da sektör sektör iyi mikro reformlar olması 
gerektiğini dile getirdi. Katılım bankaları için yeni bir çalışmaları bulunduğunu 
belirten Babacan, şunları kaydetti: "Belli bir alıcı satıcı ilişkisi var zaten, 'ortaklık 
anlayışı ile bir işlem yapılıyor ise bunu nasıl daha çok teşvik edebiliriz' diye Maliye 
Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na çalışın dedim. Katılım Bankaları Birliği'nden 
öneriler geliyor. Bunları önemli görüyoruz. Yani biraz daha risk paylaşımı, biraz daha 
ortaklık teklifi… Böyle borç al, borç ver den öte biraz daha kader ortaklığına bakış 
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  BIST 100 82.646 82.994 -0,42 2,17 -3,59  

  BIST 30 100.834 101.945 -1,09 1,53 -5,01  

  BIST BANKA 144.787 146.014 -0,84 1,03 -8,90  

  BIST MALİ 109.557 109.904 -0,32 1,73 -4,92  

  BIST KATILIM 81.400 80.171 1,53 6,03 1,65  
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  DOW JONES 18.058 17.763 1,66 1,95 1,32  

  S&P 500 2.102 2.067 1,69 1,99 2,09  

  NASDAQ C 4.996 4.887 2,23 2,14 5,49  

  FTSE 100 7.090 6.833 3,75 3,42 7,98  

  DAX 12.375 11.967 3,40 4,27 26,20  

  CAC 40 5.240 5.074 3,28 4,10 22,65  

  NIKKEI 19.908 19.435 2,43 3,23 14,08  

  BOVESPA 54.214 53.123 2,05 8,22 8,41  

  VIX 12,58 14,67 -14,25 -16,52 -34,48  

  MSCI (EM) 1.034 994 3,99 7,92 8,12  
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  USD/TL 2,6318 2,5724 2,31 0,96 12,88  

  EUR/TL 2,7886 2,8224 -1,20 -1,91 -1,41  

  GBP/TL 3,8500 3,8400 0,26 -0,77 5,65  

  EUR/USD 1,0604 1,0969 -3,33 -2,62 -12,33  

  USD/JPY 120,22 118,97 1,05 0,91 0,43  

  GBP/USD 1,4632 1,4920 -1,93 -1,66 -6,07  

  Kur Sepeti 2,7102 2,6974 0,47 -0,54 5,05  0,85 -4,12 -0,18 

  

KIYMETLİ MADENLER VE EMTİA FİYATLARI 
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  Altın ($/ons)  1204,5 1211,0 -0,54 0,32 1,73  

  Gümüş($/ons)  16,4 17,3 -5,20 -4,09 4,39  

  Bakır  273,4 273,4 0,00 -1,21 -3,24  

  Platin 1170,3 1156,5 1,19 2,55 -3,13  

  Paladyum 776,7 745,8 4,14 4,62 -2,58  

  Petrol  51,6 49,1 5,09 5,67 -10,19  

  Buğday 526,5 536,3 -1,82 3,69 -10,72  

  Pamuk 65,06 63,69 2,15 2,38 7,95  
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açısının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu, risk yönetimi açısından son derece 
faydalı. Özellikle dalgalanmalarda çok önemli bir koruyucu etkisi olduğunu 
düşünüyoruz, bir bakıma ekonominin otomatik bir sigortalama mekanizması haline 
geliyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz." Bloomberght 
 
YURTDIŞI GELİŞMELER 
Almanya’nın Sanayi Üretimi Beklentiyi Aştı 
Almanya’nın sanayi üretimi, yatırım malları üretimindeki artış ile birlikte Şubat 
ayında yükselerek Avrupa’nın en büyük ekonomisinde büyümenin güç kazandığı 
sinyali verdi. Mevsimsel dalgalanmalara göre düzenlenmiş olan üretim, Ocak ayında 
yüzde 0,4’lük bir düşüş göstermesinin ardından Şubat ayında yüzde 0,2 yükseldi. 
Bloomberg News anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanı yüzde 
0,1’lik bir artış öngörüyordu. Federal İstatistik Kurumu’nun yaptığı açıklamaya göre 
ihracatlar Şubat ayında yüzde 1,5 yükseldi. İhracatlar ise yüzde 1,8’lik bir artış 
gösterdi. Bloomberght 
 
Fitch Brezilya'nın Görünümünü Negatife İndirdi 
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Brezilya'nın kredi notu 
görünümünü durağandan negatife indirdi. Fitch karara gerekçe olarak Brezilya 
ekonomisinin süregelen düşük performansını, makroekonomik dengesizlik, mali 
hesaplarda kötüleşme ve hükümet borçlanmasındaki somut artışın not profili 
üstündeki aşağı yönlü baskıyı artırmasını gösterdi. Brezilya ekonomisinin bu yıl 
yüzde 1 daralacağını öngören Fitch, 2015 ve 2016'da hükümet borçlanmasının da 
yüksek kalacağı tahmininde bulundu. Artan enflasyon ve çifte açıkların ekonomideki 
dengesizlikleri öne çıkardığı yorumunda bulunan Fitch, kredi notunu BBB olarak teyit 
etti. Bloomberght 
 
IMF: Küresel Büyüme Potansiyeli Düşük 
Uluslararası Para Fonu (IMF), 2015-2020 döneminde, daha önceki 6 yıllık döneme 
göre gelişmiş ülkelerin büyüme hızının artacağı, gelişmekte olan ülkelerin büyüme 
hızının ise azalacağı öngörüsünde bulundu. IMF, 2015 Dünya Ekonomik Görünüm 
Raporu'nun analitik bölümlerini bugün yayımladı. Buna göre, 2015-2020 döneminde 
gelişmiş ülkelerin ortalama büyüme hızı yüzde 1,6'ya yükselirken, gelişmekte olan 
ülkelerinki yüzde 5,2'ye düşecek. Gelişmiş ülkeler, 2008-2014 yılları arasında 
ortalama yüzde 1,3, gelişmekte olan ülkeler ise yüzde 6,5 büyümüştü. Gelecek 5 yıla 
ilişkin büyüme beklentilerinin finansal kriz öncesine kıyasla düşük olduğuna işaret 
eden IMF raporu, bunun başlıca nedenlerini "yaşlanan nüfus", "azalan toplam faktör 
verimliliği" ve "sermaye artışını engelleyen yapısal kısıtlamalar" olarak sıraladı. 
Raporda, ayrıca orta vadeli büyüme beklentilerinin, hem gelişmiş hem de gelişmekte 
olan ülkelerin mali sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyeceği kaydedildi. Bu durumun, 
denge faiz oranlarını aşağı çekebileceği belirtilirken, özellikle gelişmiş ülkelerin ters 
büyüme şokları yaşanması halinde sıfır faiz sorunuyla yeniden karşılaşabileceği 
öngörüsüne yer verildi. AA 
 
OECD'de İşsizlik Oranı % 7'ye Düştü 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üye ülkelerde şubat ayında işsizlik 
bir önceki aya kıyasla 0,1 puan düşerek, yüzde 7'ye geriledi. OECD'nin bugün 
yayımladığı rapora göre, küresel mali krizle birlikte 2013 yılı ocak ayında en üst 
seviyeye ulaşan işsizlik oranı, o tarihten bu yana 1,1 puan düştü. OECD'ye üye 
ülkelerde şu anda 42,9 milyon işsiz bulunuyor. Bu rakam, ocak 2013'e kıyasla 6 
milyon daha az. Rapora göre, Euro Bölgesi içinde işsizlik oranı şubat ayı itibarıyla 
yüzde 11,3 oldu. OECD ülkeleri arasında şubat ayında en yüksek işsizlik yüzde 23 ile 
İspanya'da kaydedildi. Aynı ay itibarıyla işsizlik ABD'de 0.2 puan düşerek yüzde 5,5'e 
gerilerken, mayıs 2008 yılındaki en düşük seviyesini yakaladı. Japonya'da, 0,1 puan 
düşen işsizlik yüzde 3,5'e gerilerken, Kanada'da ise 0,2 puan artarak yüzde 6,8'e çıktı. 
OECD ülkeleri içinde genç işsizlerin oranı şubat ayı itibarıyla İspanya'da yüzde 50,7, 
İtalya'da yüzde 42,6, Portekiz'de ise yüzde 35 olarak belirlendi. Şubat ayı rakamları 
yer almayan Yunanistan'da aralık itibarıyla genç işsizlerin oranı yüzde 51,2 
civarındaydı. OECD raporunda, Türkiye ile ilgili şubat ayı rakamlarına yer 
verilmezken, son veri 2014 aralık ayı yüzde 10,4 olarak kaydedildi. AA 
 
 
 
 

BU HAFTA AÇIKLANACAK VERİLER 
15 Nisan Çarşamba 
10:00 – TÜİK - İşgücü İstatistikleri (Ocak Dönemi) 
11:00 – MB - Merkezi Yönetim Bütçe Denge Tablosu (Mart) 

 
PARA PİYASALARI 

 

  Geçen 

hafta 

Önceki 

hafta  

2014       

sonu 

 

 Eurobond, 2030-$ 177,18 177,21 177,43  

  Tahvil % 8,85 8,67 8,18  

  

LİBOR ORANLARI 

  

 % 1 ay 3 ay 6 ay 12 ay  

  USD 0,1785 

 

0,2770 

 

0,4044 

 

0,6984 
 

 

  EURO -0,0357 

 

0,0071 

 

0,0664 

 

0,1886 
 

 

 TL 10,9200 

 

10,6000 

 

10,2348 

 

10,2388 

 

 

 
TÜRK BANKACILIK  SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ  

(En son açıklanan BDDK aylık verilerine göre) 

 

 
milyonTL 

Aralık  

2014 

Ocak 

2015 

Değişim 

% 

 

  Aktif Toplamı 1.994.159 2.032.975 1,9 

 

 

  Krediler 1.240.708 1.255.852 1,2  

  Takipteki Alacaklar  36.426 37.178 2.1  

  Menkul Değerler 302.266 

 

308.223 

 
2,0  

  Mevduat 1.052.693 1.061.169 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 2014-Aralık Dönemi %10,9  

  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-Şubat’15 

(Toplam) 

1,410  

  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  214,1 216,1 -0,93 -1,49 16,06  

 İspanya 85,66 85,19 0,55 -8,02 -5,81  

 Portekiz 131,74 134,9

9 

-2,41 -3,31 -29,11  
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