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Haftalık Görünüm 

Yurt İçi Öne Çıkan Gelişmeler  

 Şubat ayında gelen yabancı turist sayısı 2019 yılının Şubat ayına göre %3,8 oranında artış gösterdi.  

 Mart ayında tüketici güven endeksi 57,3 seviyesinden 58,2 seviyesine yükseldi. Reel sektör güven 
endeksi ise mevsimsellikten arındırılmış seride 106,7 seviyesinden 98,6 seviyesine geriledi. Kapasite 
kullanım oranının da yine Mart ayında %76 seviyesinden %75,3 seviyesine gerilediği görüldü.  

 Yabancılar geçtiğimiz hafta 308 milyon dolar seviyesinde hisse senedi ve 718 milyon dolar seviyesinde 
REPO hariç DİBS satışı gerçekleştirdi. Yılbaşından bu yana bakıldığında arındırılmış seride toplam 1,8 
milyar dolar hisse senedi ve 4 milyar dolar DİBS satışı gerçekleştirildiği görülüyor. Yabancıların hisse 
senedi stok değeri yıl başına göre 32,2 milyar dolardan 21,5 milyar doları seviyesine gerilerken DİBS 
stoku 15,4 milyar dolardan 9,8 milyar dolar seviyesine geriledi.  



30 Mart 2020 

Küresel Tarafta Öne Çıkan Gelişmeler   

 ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 3,2 milyon seviyesinde gerçekleşti ve tüm zamanların 
rekorunu kırdı. Bu seyrin diğer ülkelerde de benzer şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. ABD tarım dışı 
istihdam değişiminin ise 2010 yılından bu yana ilk kez negatif gerçekleşmesi bekleniyor. ABD bu süreçte 
işini kaybeden vatandaşlarının tüm maaşını 4 ay boyunca ödeyeceğini açıkladı. 

 Kanada Merkez Bankası bu ay içinde toplamda 150 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini %
0,25 seviyesine indirdi.  

 Almanya 750 milyar Euro değerinde teşvik paketini imzaladı. Bu noktada 100 milyar Euro değerinde 
hisse senedi alımı yapılması bekleniyor.  

Piyasa Verileri, Mart 2020 
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Önümüzdeki Haftanın Önemli Verileri  
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Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.,  tüm 
varlık yönetim faaliyetlerini İslami finans 
prensipleri çerçevesinde sermaye 
piyasalarına faizsiz yatırım seçenekleri 
sunmak üzere, Aktif Yatırım Bankası ve 
İslam Kalkınma Bankası iştiraki ICD 
ortaklığıyla kurulan bir portföy yönetim 
şirketidir. Mükafat Portföy’ün ana hedefi; 
yüksek verimli faizsiz yatırım alternatifleri 
ile yerli ve yabancı tüm müşteriler için yeni 
bir anlayışla hizmet vermektir. 

 
 
İletişim 
info@mukafatportfoy.com.tr 
Tel: +90 212 376 32 00 
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Bizi takip edin 

YASAL UYARI: . Bu bültende/raporda yer alan her türlü veri, yazı, bilgi ve grafik Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından objektif, iyi niyetli ve güvenilir olduğuna inanılan ve kamunun 
erişimine açık bilgi kaynaklarından derlenmiştir. Söz konusu verilerdeki hata, güncellemeler veya eksikliklerden dolayı Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.’nin ve çalışanlarının hiç bir sorumluluğu 
bulunmamaktadır. Bu bültende/raporda yer alan bilgi, yorum ile tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, 
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu bültende/raporda yer alan analiz, değerlendirme ve 
yorumlar ise sadece genel bilgilendirme amaçlı olup, hiç bir şekilde belirli bir sermaye piyasası aracına yatırım yapılması yönünde kullanıcılara bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. 
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler herhangi bir yatırım aracının alım -satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu değerlendirme ve yorumlar mali durumunuz ile risk ve 
getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içeriğin, müşterilerin ve diğer yat ırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri 
kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan 
fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna 
inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek gecikme ve hatalardan Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.  sorumlu değildir. Bu bültenin/raporun 
tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.’den önceden izin alınmaksızın ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu bültende/ raporda atıfta bulunulan 
yatırımlar ve işlemlerle ilgili bağımsız değerlendirmede bulunmak ya da araştırma yapmak tamamen müşterilerin ve yatırımcılar ın sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde tavsiye teşkil ettiği 
düşünülmemelidir. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan ve 
kazanç yoksunluklarından Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.ve çalışanları sorumlu tutulamaz ve hiçbir şekilde ve surette Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.ve çalışanlarından talepte bulunulamaz. 
Bu bülten/rapor ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanları ile görüşünüz. Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yayımlanmıştır.  
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