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Piyasalar Kapanış Aylık Değişim % 

BIST-100  104.529      0,44     

BIST-30  131.328      0,10     

Tahvil (En Aktif)  18,79      2,18     

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Kapanış Aylık Değişim % 

Atlas  1,54      7,69     

Avgyo  1,28      25,49     

Avtur  1,17      -       

Mepet  1,29      2,38     

Metro  0,75     -6,25     

Mtryo  1,48      4,23     

Vangd  1,53     -4,97     VİOP Kapanış Aylık Değişim % 

BIST-30 Kontratları (Nisan)  133.525     -1,38     

Dolar Kontratları (Mart)  5,3956      3,46     Yurtdışı Borsalar Kapanış Aylık Değişim % 

ABD – Dow Jones  26.015      4,16     

Almanya – Dax  11.515      3,06     

Japonya – Nikkei  21.385      2,95     

Parite Kapanış Aylık Değişim % 

Dolar/TL  5,3110      2,59     

Euro/TL  6,0450      1,77     

Euro/Dolar  1,1385     -0,53     

Emtia Kapanış Aylık Değişim % 

Altın(Ons/Dolar)  1.318     -0,15     

Petrol (Brent)  66,12      7,86     
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MART AYI EKONOMİK TAKVİM 

 

    1 Mart Cuma 

Fed, Powell konuşması 

Almanya, işsizlik 

Euro Bölgesi, işsizlik, Tüfe 

ABD, perakende satışlar 

ABD, ISM imalat 

4 Mart Pazartesi 

Türkiye, ÜFE, TÜFE 

İngiltere, İnşaat PMI 

5 Mart Salı 

Almanya, perakende satışlar 

ABD, ISM imalat dışı endeks 

6 Mart Çarşamba 

Çin, ÜFE 

TCMB, faiz kararı 

ABD, ADP istihdam değişimi 

ABD, fabrika siparişleri 

7 Mart Perşembe 

Euro Bölgesi, büyüme 

Avrupa Merkez Bankası, faiz kararı 

ABD, tarım dışı verimlilik 

ABD, haftalık işsizlik başvuruları 

8 Mart Cuma 

İngiltere, endüstriyel üretim 

ABD, tarım dışı istihdam 

ABD, saatlik kazançlar, işsizlik 

11 Mart Pazartesi 

Çin, TÜFE 

Almanya, fabrika siparişleri 

Almanya, ZEW anketi 

12 Mart Salı 

İngiltere, sanayi üretimi 

ABD, TÜFE 

 

13 Mart Çarşamba 

Çin, perakende satışlar 

Euro Bölgesi, endüstriyel üretim 

ABD, ÜFE 

14 Mart Perşembe 

Almanya, TÜFE 

ABD, perakende satışlar 

ABD, haftalık işsizlik başvuruları 

15 Mart Cuma 

Japonya MB, faiz kararı 

Euro Bölgesi, TÜFE 

ABD, endüstriyel üretim 

18 Mart Pazartesi 

Türkiye, endüstriyel üretim  
19 Mart Salı 

İngiltere, ortalama kazanç 

ABD, konut başlangıçları, inşaat 

izinleri 

20 Mart Çarşamba 

Almanya, ÜFE 

FED, faiz kararı 

21 Mart Perşembe 

İngiltere MB, faiz kararı 

ABD, haftalık işsizlik başvuruları 

22 Mart Cuma 

Almanya, imalat PMI 

ABD, devam eden konut satışları 

ABD, imalat PMI 

25 Mart Pazartesi 

Euro Bölgesi, iş ortamı 

Türkiye, Üretici güveni, kapasite 

kullanım oranı 

ABD, yeni konut başlangıçları 

26 Mart Salı 

ABD, dayanıklı mal siparişleri 

ABD, savunma dışı sermaye mal sip. 

ABD, tüketici güveni 

27 Mart Çarşamba 

Almanya, GFK tüketici güveni 

ABD, mortgage başvuruları 

28 Mart Perşembe 

Almanya, TÜFE 

ABD, büyüme 

ABD, haftalık işsizlik başvuruları  

29 Mart Cuma 

İngiltere, BREXIT 

Almanya, ithal fiyat endeksi 

Türkiye, ticaret dengesi 

Euro Bölgesi, TÜFE 

ABD, kişisel harcamalar 

 

 

 

 

 

Aylık Veriler 

Piyasalar 

Teknik Yorum 

Teknik Analiz 

Portföy Önerileri 
Piyasa Gündemi 

Veri Takvimi 



            

 Aylık Bülten Mart 2019

 

 

 

 

 

MACD CCI RSI 

 

AL AL AL 

  
Bist 100 endeksi Şubat ayında yatay bir görünüm sergiledi. 

Aşağıda 100.000 desteği muhtemel geri çekilmelerde alım 

fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yukarıda ise 106.500 

direnç seviyesi önemli. Bunun üzerinde 109.000 seviyesi 

kar satışları için izlenebilir. 2018 yılında yurtdışı borsa 

endekslerinden negatif yönde ayrışan BİST endekslerinin 

yükseliş potansiyeli taşıdığını düşünüyor, endeks için 

pozitif görüşümüzü koruyoruz.  
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Goodyear Lastikleri (GOODY); Goodyear, radyal binek oto, kamyonet, minibüs, kamyon, otobüs dış lastikleri ile sırt kauçuğu üretimi ve iş makineleri dış lastikleri, çeşitli iç lastik ve 

kolon satışı faaliyetlerini yürütmektedir. Şirket 2018 yılında 117.704 ton karşılığı 6.772.456 adet dış lastik üretilmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre üretim adet bazında %5,0 

artmıştır. Şirket 2018 yılında cirosunu % 34 oranında arttırırken, brüt karını da % 23 oranında arttırmayı başardı. Aynı dönemde şirketin esas faaliyet karı % 50 oranında artarken, 

finansman gideri sonrasında net dönem karında % 23 oranında artış gerçekleşti.  Şirket 2018 yılında yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak 80,8 milyon TL 

tutarında yatırım harcaması gerçekleştirdi. Şirket karlı yapısıyla dikkat çekiyor. Şirketin faaliyet karlılığındaki artış önemli. Bu olumlu operasyonel performansın yılın geri kalanında 

da sürmesini bekliyoruz. Sonuç olarak 7,6 F/K oranı ile cazip fiyatlardan işlem gördüğünü düşündüğümüz Şirket payları için 4,50 TL hedef fiyat ile % 25 yükseliş potansiyeli 

öngörüyoruz. 

Sabancı Holding (SAHOL); Dünyanın 16 farklı ülkesinde 60 binden fazla çalışanıyla faaliyetlerine devam eden Holding'in 2018 yılı kombine net satışları % 34 artışla 88 Milyar TL, 

konsolide net karı ise % 10 artışla 3,8 Milyar TL olarak gerçekleşti. Holding'in toplam varlıkları 371 milyar TL'ye olurken; toplam konsolide ana ortaklığa ait özkaynakları ise, % 10 

artışla 29,2 milyar TL oldu. Bünyesinde güçlü performansa sahip şirketler bulunan Sahol’ un iştirak gelirlerinin artmasını ve stratejik ortaklıklar ve yeni yatırımların da ciroya olumlu 

katkı yapmasını bekliyoruz. 2019 yılında 6 milyar TL tutarında yatırım harcaması yapılması planlanmıştır. Holding 2019 yılında kombine satış gelirlerinde %10-20 aralığında artış 

öngörürken, tek seferlik gelir/gider hariç olmak üzere banka dışı kombine FAVÖK'te %10-20 aralığında yükseliş beklemektedir. Enerji Grubu faaliyet karlılığı büyüme beklentisi, 

perakende ve dağıtım iş kollarındaki operasyonel iyileşmeler ve artan operasyonel karlılık nedeniyle yukarı revize edildi. Credit Suisse, Şirket için 13,08 TL hedef fiyat ile Al tavsiyesi 

verirken, Goldman Sachs 13,50 TL, JP Morgan 13,35 TL hedef fiyat öngörüyor. Sonuç olarak biz de Sahol için % 20 yükseliş potansiyeli ile 11,00 TL hedef fiyat öngörüyoruz.  

Emlak Konut GYO (EKGYO); Emlak Konut’ un toplam varlıkları 2018 ilk dokuz ayı itibariyle 22,9  Milyar TL’ ye ulaşmıştır. Şirket 2018’ in ilk dokuz ayında 2,65 milyar TL hasılat elde 

ederken, 1,4 milyar TL favök karı elde etmeyi başardı. İlk dokuz aylık FAVÖK marjı ise %53 ile 2017 yılsonundaki  %56,8'in altında gerçekleşmiştir. Bu dönemde Şirketin toplam 

aktifleri 22,9 milyar TL olurken, özsermayesi 12,9 milyar TL’ ye ulaştı. Yılın ilk dokuz ayında net karlılık ise  geçen yılın aynı dönemiyle paralel olarak 1,1 milyar TL olarak gerçekleşti. 

Yılın ilk dokuz aylık döneminde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %41 ve %50 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %38 ve %50 idi. Şirket 2018 yılında 

7,3 milyar TL satış değeri ve 1,25 milyar TL kar hedefliyor. Şirket portföyünde 3,9 milyar TL değerinde ihale edilmemiş arsa stoku bulundurmaktadır. Şirket son durum itibariyle 

Borsa İstanbul’ da 3,2 F/K oranıyla ve 3,40 TL olan defter değerine göre yaklaşık % 50 oranında iskontolu işlem görmektedir. İskontolu piyasa değeri ve Şirketin mevcut portföyü 

dikkate alındığında Şirketi beğeniyor ve Şirket için 2,40 TL hedef ile yaklaşık % 50 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.  
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HalkBank (HALKB); Halkbank, 2018 yılında aktif büyüklüğünü % 24 artışla 378,4 milyar TL'ye taşıdı. Banka 2018 yılında toplam kredilerini % 28 oranında artırarak 333,6 milyar TL'ye 

taşırken,  toplam mevduatını % 28,8 oranında artırarak 248,9 milyar TL'ye çıkardı.  Banka böylece toplam krediler sıralamasında 3. sıraya yükselirken, pazar payını % 11,5'e çıkarmayı 

başardı. Bankanın KOBİ kredileri pazar payı ise % 15,9 seviyesinde. Banka'nın net kârı ise 2018 yılında 2,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Banka 2019 yılında kredi ve mevduatlarda 

%15 ve %17 büyüme, sabit net faiz marjı, komisyon gelirlerinde enflasyon üstü artış, operasyonel giderlerde enflasyon altı artış ve yaklaşık 10% özkaynak getirisi bekliyor. Aktif 

kalitesi tarafında ise takipteki krediler rasyosu ve net risk maliyetinin sırasıyla 4% ve 100 baz puan olarak gerçekleşmesi modelleniyor. Halkbank, Borsa İstanbul’ da defter değerine 

göre yaklaşık % 65 oranında iskontoyla işlem görüyor. Banka ayrıca 3,8 Fiyat/Kazanç oranı ile hem sektöre hem de endekse göre cazip fiyatla işlem görmekte. Sonuç olarak HalkBank 

için 8,75 TL hedef fiyat ile yaklaşık % 15 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.  

Enka İnşaat ve Sanayi (ENKAI); Dönem içinde ortalama 18,158 kişinin çalışmakta olduğu ENKA'da odaklanılan sektörler, mühendislik ve inşaat, enerji üretimi, gayrimenkul yatırım 

ve yönetimi ile ticarettir. Şirket dört ana coğrafi bölgede şube benzeri işletmeleri, müşterek yönetime tabi ortaklıkları, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile birlikte faaliyet 

göstermektedir. Bu bölgeler; i) Türkiye, ii) Rusya-Gürcistan-Türkmenistan-Kazakistan, iii) Afrika’da Gabon-Cibuti-Moritanya-Ekvator Ginesi; Asya’da Suudi Arabistan-Sri Lanka-

Hindistan-Umman-Irak-Afganistan iv) Avrupa’ da Romanya-Hollanda-İsviçre- Almanya-Kosova olarak gruplanabilir. Enka İnşaat 3Ç18’de piyasa beklentisinin üstünde 270mn TL net 

kar açıkladı. Şirket bu dönemde yatırım faaliyetlerinden 655mn TL gider kaydetmiş, kaydettiği 1,189mn TL FVAÖK net karı desteklemiştir. Beklentilerin üstünde gelen FVAÖK enerji 

segmentinden kaynaklandı. Enka bu çeyrekte enerji segmentinden 504mn TL FVAÖK kaydetti. Sonuç olarak 18 F/K oranı ve BİST’ te defter değerinin yaklaşık % 30 altında işlem 

gören Şirket için 5,85 TL hedef fiyat ile % 20 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz. 

Doğuş Otomotiv (DOAS);  Doğuş Otomotiv her biri kendi sektörünün lideri konumundaki 12 uluslararası markanın Türkiye Distribütörlüğünü yaptığı otomotiv pazarında, endüstriyel 

ve deniz motorları pazarında ve soğutma sistemleri pazarında faaliyet göstermektedir. Tüm ülkeye yayılmış olan 510’u aşkın temas noktasında müşterilerine satış, servis ve yedek 

parça hizmetlerini sunmaktadır. İthalat ve distribütörlük alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra tüketici finansmanı, filo, yedek parça ve aksesuar satışı, lojistik ve müşteri hizmetleri, 

ikinci el araç satışı, hızlı servis, araç muayene ve sigortacılık gibi alanlarda da faaliyetlerini sürdürmektedir. 2018 yılında Şirket’ in satış gelirleri geçen yılın aynı döneminin altında 

kalsa da, brüt karlılık yatay kalmış, esas faaliyet karı ise % 11 artış göstermiştir. Ancak artan finansman gideri nedeniyle net karlılık 133 milyon TL ile önceki yılın alrında gerçekleşti. 

Şirket payları 2015 yılında gördüğü zirve seviyelerine göre gerek TL gerek dolar bazında önemli bir değer kaybı yaşadı. BİST’ te 8,7 F/K oranı ve defter değerinin altında fiyat ile işlem 

gören Şirket paylarının cazip olduğunu düşünüyor ve 6,50 TL hedef fiyat ile % 20 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.               
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Alarko Holding (ALARK); Alarko Topluluğu’na dahil Şirketler 5 ana faaliyet grubunda toplanmaktadır. Bunlar, Taahhüt, Enerji, Sanayi ve Ticaret, Turizm ve Arazi Geliştirme grupları 

olarak sınıflandırılabilir. Taahhüt ve Arazi geliştirme grubu ciroya katkı yapan en büyük kalem iken, bunu enerji grubu takip etmektedir. Ancak son yıllarda enerji grubunun 

gelirlerdeki ağırlığının arttığı görülmektedir. Holding 2018 yılında Taahhüt Grubunun faaliyet gösterdiği bölgelerden ciddi bir iş potansiyeli beklemektedir. Ekonomideki büyümeye 

paralel olarak orta ve uzun vadede enerji talebinin artacağını öngören Holding, başladığı yatırımları sürdürürken, yeni yatırım fırsatlarını araştırmaya devam etmektedir. Holding’ 

in gelirleri bu yılın dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %55 oranında artarken, esas faaliyet karında % 500 oranında artış gerçekleşmiştir. Ancak özkaynak yöntemiyle 

değerlenen yatırım zararı nedeniyle Holding bu yıl 9 aylıkta zarar açıkladı. Şirketin esas faaliyet kar artışını önemsiyor ve bunun ilerleyen dönemlerde net kara da yansıyacağını 

düşünüyoruz. Şirket ayrıca güçlü finansal yapısı ile dikkat çekiyor. Şirketin mevduatı ve finansal yatırımları finansal risklere karşı Şirketi korurken, önemli bir gelir kalemi de 

oluşturuyor.  Şirketi beğeniyor ve birim pay için 3,30 TL hedef fiyat ile % 17 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz. 

Migros (MGROS); 2018 yılı ilk dokuz aylık dönem itibariyle Migros'un konsolide satışları  %21,8 ile güçlü bir büyüme kaydetti ve 13,8 milyar TL'ye ulaştı. 3Ç 2018'de turistik bölgelerde 

yer alan sezonluk mağazaların güçlü satış performansı ve Şirketin yurtdışı iştiraklerinin yer aldığı Kazakistan ve Makedonya'daki operasyonlarının beklentilerden daha iyi gerçekleşen 

satışları Şirketin konsolide satış büyümesine katkıda bulundu. Migros'un konsolide brüt karı 9A 2018'de %27,5 artış kaydetti ve brüt kar marjı %27,7 oldu. 9A 2018'de konsolide 

VAFÖK ise yıllık %35,3 artış ile 874 milyon TL'ye ulaştı. VAFÖK marjı 9A 2018'de geçen yılın aynı dönemine göre 63 baz puan iyileşme kaydetti. 9A 2018'de Migros, %11,5 marja 

karşılık gelen 1.587 milyon TL kira öncesi VAFÖK yarattı. Bu yıl ilk çeyrekten itibaren sürekli iyileşen operasyonel karlılığa rağmen TL'nin Euro karşısındaki değer kaybı dolayısıyla 

oluşan kur farkı giderlerinin etkisiyle 3Ç 2018'de 663 milyon TL net zarar kaydedildi. Migros bu yılın ilk 9 aylık döneminde 219 yeni mağaza açtı. Şirketin mağaza sayısı 31 Ocak 2019 

itibariyle 2.084 oldu. Migros'un konsolide satış büyümesinin %22 mertebesinde olması beklenmektedir. Şirket 2018 yılında konsolide bazda %6,0 mertebesinde VAFÖK marjına 

ulaşmayı hedeflemektedir. Yeni mağazaların ve iç talep temelli büyüme beklentisinin Şirket’i olumlu etkilemesini ve Şirketin 2019’ da çift haneli büyümesini sürdürmesini bekliyoruz. 

Migros’ u beğeniyor ve Şirket için 20,35 TL hedef fiyat ile % 30 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz. 

 

 

  

Aylık Veriler 

Piyasalar 

Teknik Yorum 

Teknik Analiz 

Portföy Önerileri 
Piyasa Gündemi 

Veri Takvimi 



            

 Aylık Bülten Mart 2019

 

 

 

 

PİYASA GÜNDEMİ   

BİST-100 endeksi geçtiğimiz ay nispeten dar bir bantta yatay bir seyir izleyerek ayı 104.500 seviyelerinden kapattı. Şubat ayında Türk Lirası, USD ve Euro karşısında ortalama 
% 2 oranında değer kaybederken, faizlerde de benzer şekilde % 2’ lik yükseliş gerçekleşti. Yurtdışı tarafında ise, ABD Dow Jones endeksi ayı % 4’ lük yükselişle kapatırken, 
Almanya Dax endeksi de % 3 oranında değer kazandı. ABD–Çin arasındaki ticaret görüşmeleri geçtiğimiz ay piyasaların odağındaydı. Ticaret görüşmelerinin olumlu yönde 
ilerlemesi ve Trump'ın anlaşma için verilen 1 Mart'a kadarki süreyi uzatacağına ilişkin açıklaması global borsa endeksleri açısından olumlu. Bu konudaki gelişmeler Mart ayında 
da takip edilmeye devam edilecek.  
 
TCMB son olarak Ocak ayında gerçekleştirdiği toplantıda beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek %24'de bırakmıştı. Enflasyon görünümünde belirgin bir 
iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunacağı yönünde açıklama yapan Merkez’ in faiz indirimi için aceleci olmayacağını düşünüyoruz.  
 
Moody's, Türkiye'de kredi büyümesi için alınan tedbirlerin bankalar için negatif olduğunu açıkladı. Beklenmedik risklerin oluşmasıyla birlikte marjların olumsuz etkilendiğini 
belirten kuruluş, bankaların büyümenin düşmesiyle birlikte ekonomiye kredi vermeyi sürdürme baskısı altında kaldıklarını belirtti. S&P ise, beklentiler doğrultusunda not ve 
görünümde değişikliğe gitmeyerek Türkiye'de sert iniş ile birlikte sorunlu kredilerin iki haneli rakamlarda olmasını bekledikleri yönünde değerlendirmeler yaptı. 
 
Yurtdışı tarafında ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin gelişmeler Global piyasaların ana gündemi olmaya devam ederken, bu ay yapılacak Fed 
toplantısı da piyasaların odağında olacaktır. Fed Başkanı Powell, ekonominin, faiz artışında sabırlı yaklaşımı meşru kılacak çelişkili sinyaller gönderdiğini belirtti. Powell, şu 
anki ekonomik koşulları sağlıklı olarak gördüklerini, ekonomik görünümün de iyi olduğunu ifade ederken, geçen birkaç ayda bazı karışık sinyaller gördüklerini de ekledi. Powell 
ayrıca 2019'da GSYH büyümesinin 2018'e göre daha yavaş olsa da güçlü olacağını öngördü. St.Louis Fed Başkanı Bullard, Fed'in faizde normalleşmede sona yaklaşıldığı 
öngörüsünü ifade ederken, Aralık ayındaki faiz artışına karşı çıktığını, son artışın bir hata olduğunu ve piyasada olumsuz bir tepkiye neden olduğunu belirtti. Fed’ in faiz artırımı 
konusunda aceleci olmayacağı ve bu ayki toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği görüşündeyiz. 
 
Euro Bölgesi'nde GSYH geçen yılın dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre % 0.2 yükselirken, yıllık bazda da % 1.2 ile beklenene paralel çıktı. Verideki genel görünüm Euro 
Bölgesi'nde büyüme performansının ivme kaybettiğini gösteriyor. Avrupa Birliği'nin GSYH'sı ise çeyrek dönemde % 0.2 ve yıllık % 1.4 büyüdü. Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi 
2018 Aralık ayında bir önceki aya göre % 0.9 azalarak sert düşüş kaydederken, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 4.2 azaldı. Avrupa Merkez Bankası (AMB) üyeleri son 
verilerin Euro Bölgesi ekonomisinde zayıflamaya işaret ettiğini belirtirken faiz oranlarının para politikası hedeflerine ulaşılıncaya kadar mevcut seviyelerde kalacağını belirtti. 
AMB son toplantı tutanaklarında, Euro Bölgesi ekonomisinde resesyon ihtimalinin düşük olduğu fakat belirsizliklerin yüksek olduğu vurgulanıyor. AMB Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Baş Ekonomisti Peter Praet, "AMB, ekonomiye dair risklerde dikkat çekici yükseliş gözlemliyor" ifadesini kullandı. Preat, ekonominin sert yavaşlaması durumunda AMB'nin 
faiz yönlendirmesini uyarlayabileceğini ve bunun başka diğer önlemlerle tamamlanabileceğini de ekledi. Öte yandan, ABD Başkanı Trump, ABD'nin AB ile ticaret anlaşmasına 
varamaması durumunda Avrupa'dan ithal otomobillere gümrük vergisi getireceğini belirtti.  
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Yurt içi Makro gelişmelere bakarsak; Enflasyon tarafında, TÜFE 2019 yılı Ocak ayında aylık % 1,06 ve yıllık % 20,35 seviyesinde gerçekleşti. Ocak ayında ana harcama grupları 
itibariyle çeşitli mal ve hizmetlerde % 3,62, sağlıkta % 3,56, eğlence ve kültürde % 3,18 ve lokanta ve otellerde % 1,07 artış gerçekleşirken, endekste en fazla düşüş gösteren 
grup ise % 7,95 ile giyim ve ayakkabı oldu. TÜFE'de, yıllık bazda ise çeşitli mal ve hizmetler ile ev eşyası % 29, eğlence ve kültür % 23 ve lokanta ve oteller % 19 ile artışın yüksek 
olduğu diğer ana harcama grupları oldu. 
 
Tüketici Güven Endeksi, 2019 Şubat ayında 2018 Ocak ayına göre %0,7 oranında azaldı; Ocak ayında 58,2 olan endeks Şubat ayında 57,8 oldu. Türkiye genelinde konut satışları 
2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 24,8 azalış göstererek 72 bin 937 oldu. Konut fiyatları ise 2018 yılı Aralık ayında yıllık % 9.69 arttı. Türkiye işsizlik oranı Kasım 
ayında %12.3'e artış kaydetti. Bir önceki ayın rakamı %11.60 düzeyindeydi.   
 
Sanayi üretimi 2018 Aralıkta bir önceki aya kıyasla % 1,4 düştü. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre % 9,8 azaldı. Beklenti 
aylık %0.3, yıllık %7.5 düşüş olmasıydı.  
 
Türkiye'nin demeler dengesi aralıkta 1 milyar 437 milyon dolar açık verirken, 2018'de cari açık 27 milyar 633 milyon dolar oldu. Buna göre cari işlemler açığı, 2017'nin aralık 
ayına kıyasla 6 milyar 313 milyon dolar azaldı.  
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GENEL MÜDÜRLÜK 
Adres                       : Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:17 1.Levent / İstanbul 
Telefon                    : 0212 344 09 00 
Fax                            : 0212 344 09 13 
E Mail                       : info@metroyatirim.com.tr 
 
 
UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ 
çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan 
sonuçlar, tercih  edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı 
verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


