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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 Kesim Güven Endeksi Yükseldi 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin İktisadi Yönelim 
Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni (RKGE) açıkladı. RKGE, mart ayında bir önceki 
aya göre 0,1 puan artarak 103,5 puana yükseldi. Endeksi oluşturan anket sorularına 
ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim miktarı, gelecek üç 
aydaki toplam istihdam miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç 
aydaki ihracat sipariş miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin 
değerlendirmeler endeksi artış yönünde, genel gidişat, sabit sermaye yatırım 
harcaması ve mevcut mamul mal stoku miktarı endeksi azalış yönünde etkiledi. 
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya 
göre 3,1 puan azalarak 100,9 puan seviyesinde gerçekleşti. AA Grafik 1 
 
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Geriledi 
TCMB tarafından düzenlenen ve 2015 Mart ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 
2 bin 175 iş yerinin katılımıyla gerçekleştirilen imalat sanayi kapasite kullanım oranı 
çalışması sonuçları açıklandı. Buna göre, 2015 yılı Mart ayında imalat sanayi 
genelinde kapasite kullanımı, bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 72,4 
seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden 
arındırılmış kapasite kullanım oranı da 0,2 puan gerilemeyle yüzde 73,9'a indi. Mal 
gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, Mart'ta bir önceki 
aya göre dayanıklı tüketim malları ve yatırım mallarında artış görülürken, ara malları, 
dayanıksız tüketim malları ile gıda ve içeceklerde azalış görüldü. AA Grafik 2 
 
Sektörel Güven Endeksleri Geriledi 
TÜİK, mart ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı. Hizmet sektörü güven 
endeksi martta yüzde 0,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 ve 
inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,6 azaldı. Buna göre, şubatta 101,96 olan hizmet 
sektörü güven endeksi, martta 101,25 değerine geriledi. Hizmet sektörü güven 
endeksindeki azalış, son üç aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini ve son üç aylık 
dönemde hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde 
hizmetlere olan talebin artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından 
kaynaklandı. Hizmet sektöründe geçen aya göre iş durumu endeksi yüzde 2, 
hizmetlere olan talep endeksi ile hizmetlere olan talep beklentisi endeksi yüzde 0,1 
azaldı. AA 
 
Tüketici Güveni Azaldı 
TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan 
Tüketici Güven Endeksi, mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 5,4 azalarak 64,39 
oldu. Hanenin Maddi Durum Beklentisi Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı. 
Şubat ayında 86,75 olan endeks değeri, mart ayında 85,37'ye düştü. Bu düşüş, gelecek 
12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin 
oranının azalmasından kaynaklandı. AA Grafik 3 
 
Konut Satışları Yüzde 15 Arttı 
TÜİK, şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye 
genelinde geçen ay 95 bin 21 konut satışı gerçekleştirildi. İstanbul 17 bin 690 konut 
satışı ile en yüksek paya (yüzde 18,6) sahip oldu. İstanbul'u, 11 bin 63 konut satışı 
(yüzde 11,6) ile Ankara, 5 bin 850 konut satışı (yüzde 6,2) ile İzmir izledi. Konut satış 
sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari ve Ardahan, 29 konut ile 
Bayburt oldu. Yabancılara şubat ayında bin 369 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara 
yapılan konut satışlarında, şubatta ilk sırayı 466 konut ile İstanbul aldı. İstanbul'u 
sırasıyla 356 konut satışı ile Antalya, 106 konut satışı ile Bursa, 77 konut satışı ile 
Yalova, 75 konut satışı ile Muğla ve 65 konut satışı ile Aydın izledi. AA Grafik 4 
 
Moody's: Türk Bankalarının Görünümü "Negatif" 
Moody's Türkiye bankacılık sektörü üzerine değerlendirme raporu yazdı. Raporda, 
bankacılık sektörünün görünümünün kurlardaki oynaklık ve ekonomik büyümedeki 
yavaşlama nedeniyle negatif olduğunu belirtti. Moody's bu nedenle sektördeki 
büyüme imkanlarının ve krediler için borçlanma olanaklarının azalacağı uyarısında 
bulundu. Raporda, varlık kalitesindeki ılımlı erozyon ile birlikte sermaye piyasaları 
fonlamasına ihtiyacın sektörü, uluslararası yatırımcı güvenine ve dolar cinsi faizler 

 
YURTİÇİ PİYASALAR 

 

 
Endeksler 
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  BIST 100 80.894 82.506 -1,95 -3,87 -5,63  

  BIST 30 99.319 101.456 -2,11 -3,93 -6,44  

  BIST BANKA 143.304 150.517 -4,79 -7,39 -9,84  

  BIST MALİ 107.694 111.180 -3,14 -5,52 -6,54  

  BIST KATILIM 76.773 78.261 -1,90 -2,64 -4,13  
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Endeksler 

Geçen 

hafta 

Önceki 

hafta 

Haftalık

% 

Aylık  

% 

Yıllık 

% 

 

  DOW JONES 17.713 18.128 -2,29 -2,32 -0,62  

  S&P 500 2.061 2.108 
 

-2,23 -2,07 0,10  

  NASDAQ C 4.891 5.026 -2,69 -1,46 3,28  

  FTSE 100 6.855 7.023 -2,39 -1,32 4,40  

  DAX 11.868 12.039 -1,42 4,09 21,04  

  CAC 40 5.034 5.087 -1,05 1,67 17,82  

  NIKKEI 19.286 19.560 -1,40 2,59 10,51  

  BOVESPA 50.095 51.967 -3,60 -2,89 0,17  

  VIX 15,07 13,02 15,75 12,97 -21,51  

  MSCI (EM) 958 970 -1,18 -3,25 0,19  

  

DÖVİZ PİYASALARI  
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Önceki 
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Aylık  

% 

Yıllık 
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  USD/TL 2,6069 2,5726 1,33 3,92 11,81  

  EUR/TL 2,8430 2,7913 1,85 1,23 0,51  

  GBP/TL 3,8800 3,8500 0,78 0,26 6,48  

  EUR/USD 1,0889 1,0821 0,63 -2,74 -9,98  

  USD/JPY 119,13 120,04 -0,76 -0,42 -0,48  

  GBP/USD 1,4879 1,4949 -0,47 -3,62 -4,49  

  Kur Sepeti 2,7250 2,6820 1,60 2,50 5,62  0,85 -4,12 -0,18 

  

KIYMETLİ MADENLER VE EMTİA FİYATLARI 
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  Altın ($/ons)  1200,6 1184,5 1,36 -1,09 1,40  

  Gümüş($/ons)  17,1 16,9 1,18 3,01 8,85  

  Bakır  276,8 276,1 0,24 2,82 -2,05  

  Platin 1141,2 1140,9 0,02 -3,78 -5,53  

  Paladyum 742,4 778,3 -4,62 -9,38 -6,89  

  Petrol  48,9 45,7 6,89 -1,79 -15,01  

  Buğday 507,8 530,0 -4,20 -1,02 -13,90  

  Pamuk 63,55 62,82 1,16 -1,82 5,44  
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üzerindeki yukarı yönlü baskının ışığında borçlanma maliyetlerinde oluşacak olası 
artışların etkisine karşı açık bıraktığı ifade edildi. Bloomberg HT 
 
Kuveyt Türk Almanya'da Bankacılık Yapmak İçin Lisans Aldı 
Kuveyt Türk açıklamasına göre, banka, faizsiz bankacılık prensiplerine ve esaslarına 
göre Almanya'da bankacılık hizmeti vermek üzere Bafin'e yaptığı başvuru sonucunda 
lisansını aldı. Alınan bu tam teşekküllü lisans ile Kuveyt Türk, Almanya'da fon 
toplama ve fon kullandırım işlemleri için lisans alan ilk katılım bankası oldu. Alman 
yasal otoritesi Bafin ile faizsiz bankacılık yasal mevzuatı üzerine uzun süredir çalışan 
Kuveyt Türk, bu lisansla Almanya'yı faizsiz esaslarda bankacılık modeli ile ilk kez 
tanıştırmış olacak. Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın yüzde 100 iştiraki olan ve 
merkezi Frankfurt'ta bulunacak KT Bank AG, 1 Temmuz 2015 itibariyle müşterilerine 
hizmet sunmaya başlayacak. KT Bank AG, ülkedeki tüm özel ve ticari müşterilere 
faizsiz bankacılık esaslarına uygun ürün ve finansal hizmetler sunacak. Lisansın 
alınmasının ardından KT Bank AG, Almanya'nın önemli şehir ve merkezlerinde şube 
ağını genişletme sürecine de resmen başlayacak. Bankanın öncelikli hedefleri 
arasında, tüm dünyada geçerli olan faizsiz bankacılık esaslarına uygun geniş bir ürün 
ve hizmet portföyü oluşturmak bulunuyor. Bloomberg HT  
 
YURTDIŞI GELİŞMELER 
Yellen: Bu Yıl Faiz Artışı Bekliyorum 
ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Janet Yellen, faiz artışının bu yıl gerçekleşmesini 
beklediğini ifade ederken, sıkılaşmanın aşamalı olacağını ve tahmin edilebilir bir yol 
izlenmeyeceğini söyledi. San Francisco'da bir konuşma yapan Fed Başkanı Yellen 
''Şartların federal fonlama oranlarında bu yıl faiz artışını gerektirmesini bekliyorum. 
Diğer Fed yetkilileriyle genel beklentimiz, önümüzdeki birkaç yılda faiz oranlarının 
aşamalı bir biçimde artması'' diye konuştu. Yellen sözlerine ''İlk artışın ardından, 
yetkililer belirli aralıklarda önceden tespit edilmiş ve benzer seviyedeki artışları 
içeren bir sıkılaşma sürecini takip etmeyecek'' diye devam etti. Politikanın ekonomik 
koşullara göre belirleneceğini belirten Yellen ''Sıkılaşma hızlanabilir, yavaşlayabilir 
ve duraksayabilir. Hatta reel aktivite ve enflasyondaki beklenen gelişmelere göre yön 
değiştirebilir'' dedi. Bloomberg HT 
 
ABD'de Büyüme Beklentinin Hafif Altında 
ABD ekonomisi, kişisel harcamalardaki son sekiz yılın en büyük artışı ile 2014 yılı 
dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 2,2 oranında büyüdü. Açıklanan veri söz konusu 
döneme ait üçüncü ve son okuma olurken, Bloomberg anketine katılan 
ekonomistlerin tahmin medyanı yüzde 2,4 büyüme yönündeydi. Bir önceki açıklama 
yine yüzde 2,2 oranındaydı. Bloomberg anketine katılan 83 ekonomistin tahminleri 
yüzde 1,8 ile yüzde 2,7 büyüme aralığında değişiklik gösterdi. 2014 yılı genelinde 
ekonomi bir önceki yıla göre yüzde 2,4 büyürken, 2013'teki yüzde 2,2’lik büyümenin 
ardından 2010'dan bu yana en yüksek düzey olarak kaydedildi. Bloomberght 
 
Japonya’da Enflasyon Tahminlerin Altında Arttı 
Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) ana enflasyon göstergesi, tüketici harcamalarının 
gerilemesi ile yavaşlayarak ülkenin resesyondan toparlanmasının zayıf olduğu sinyali 
verdi. Taze gıda hariç tüketici fiyatları Şubat ayında bir yıl önceye göre yüzde 2 
yükseldi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanı yüzde 
2,1 seviyesindeydi. Merkez bankasının geçtiğimiz yılki satış vergisi artırımın dışarıda 
tutan göstergesi, enflasyonun sıfır seviyesinde olduğunu gösterdi. Bloomberg HT 
 
Çin’in İmalat PMI’ı 11 Ayın Düşüğüne Geriledi 
HSBC Holdings Plc ve Markit Economics’in hazırladığı öncü Satın Alma Yöneticileri 
Endeksi (PMI)  49,2 seviyesinde gelerek beklentilerin altında kaldı. Bloomberg 
anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanı PMI’ın 50,5 seviyesindeydi. 
PMI, Şubat ayında 50,5 idi. 50’nin üzerindeki satılar genişlemeye işaret ediyor. 
Açıklanan veri, ekonomik gerilemenin derinleştiği endişelerini artırdı. Sanayi üretimi, 
yatırım ve perakende satışlar verileri Ocak ve Şubat aylarında analist tahminlerinin 
altında kalmıştı. Başbakan Li Keqiang bu ay yaptığı açıklama ile gerektiğinde 
büyümeyi destekleme taahhüdü verdi. Bloomberg HT 
 
 

BU HAFTA AÇIKLANACAK VERİLER 
30 Mart Pazartesi 
14:30 - TCMB Konut Fiyat Endeksi (Ocak) 
31 Mart Salı 
10:00 – TÜİK Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (2014 4. Çeyrek) 
10:00 – TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri (Şubat) 
3 Nisan Cuma 
10:00 – TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Mart) 

 
PARA PİYASALARI 

 

  Geçen 

hafta 

Önceki 

hafta  

2014       

sonu 

 

 Eurobond, 2030-$ 176,66 177,01 177,43  

  Tahvil % 8,77 8,49 8,18  

  

LİBOR ORANLARI 

  

 % 1 ay 3 ay 6 ay 12 ay  

  USD 0,1780 

 

0,2754 

 

0,4049 

 

0,7022 
 

 

  EURO -0,0157 

 

0,0136 

 

0,0707 

 

0,1986 
 

 

 TL 10,8090 

 

10,4980 

 

10,1690 

 

10,1590 

 

 

 
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  Şubat 2015 %0,71  

  Yıllık %7,55  

  GSYİH Büyümesi 2014-3. Çeyrek %1,7  

  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 (Oc’15) 16,636  

  İhracat (Oc’15) 12,331  

  Açık (Oc’15) -4,305  

  Açık(Ocak-Ocak 15) -4,305  

  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  217,3 210,4 3,27 7,04 17,82  

 İspanya 93,13 90,52 2,88 -3,64 2,41  

 Portekiz 136,25 130,5

0 

4,41 1,24 -26,68  
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