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Türkiye ve Dünya
Göstergeleri

Kapanış

Bir Önceki Gün

Aylık Değişim

Yılsonuna Göre
Değişim

Dolar/TL

5,3323

5,4672

-1,0%

40,66%

Euro/TL

6,0789

6,2389

-0,6%

33,5%

BİST 100

88,831

87,399

-5,38%

-24,4%

Brent Petrol

57,06

55,95

-8,3%

-9%

Ons Altın

1,286

1294,28

3,84%

-6,20%

DXY

96,20

96,27

-0,79%

4,28%

CDS

362,81

370,71

-7,1%

123%

Tahvil-Bileşik Getiri

Kapanış

Bir Önceki Gün

Aylık
Değişim

Yılsonuna Göre
Değişim

ABD 10 Yıllık Tahvil

2,66%

2,55%

-8,59%

10,6%

Türkiye 2 Yıllık Tahvil

19,71%

19,78%

-2,62%

47,5%

Türkiye 10 Yıllık Tahvil

16,69%

16,72%

-15,62%

42,9%

Türkiye Ekonomisi;
 Cuma günü Powell’ın açıklamalarının ardından risk iştahında yaşanan toparlanmayla
beraber Dolar/TL’de aşağı yönlü hareketler görüldü. Kur bu sabah güne 5.34
seviyelerinde başladı.
 2 yıllık tahvil faizi geçen haftayı 2 baz puanlık sınırlı düşüşle %19,71 seviyesinden
tamamladı. 10 yıllık tahvil faizi ise geçen haftayı 20 baz puanlık yükselişle %16,69
puandan tamamladı.
 5 yıllık Türkiye CDS’i Cuma günü bir önceki güne göre 8 puan azaldı ve 362 oldu.

 TCMB'nin brüt döviz rezervleri geçen hafta 72,3 milyar dolardan 72 milyar dolara
geriledi. Toplam rezervler ise 161 milyon dolar azaldı ve 91,930 milyon dolar olarak
gerçekleşti.

o Yurt içi yerleşiklerin Döviz mevduatı, 28 Aralık ile biten işlem haftasında 964
milyon dolar azalarak 161,02 milyar dolara geriledi. Bankalardaki toplam döviz
mevduatları ise 760 milyon dolar azalarak 192,58 milyar dolar olarak
gerçekleşti.
o TCMB verilerine göre yabancılar 28 Aralık haftası 6 milyon dolarlık hisse senedi,
470,9 milyon dolarlık DİBS satışı gerçekleştirdi. Yabancıların toplam portföy
yatırımlarında net 477 milyon dolarlık menkul kıymet satışı gerçekleşmiş oldu.
21 Aralık haftası net 397,8 milyon dolarlık alış gerçekleşmişti.
 İhracat ve ithalat işlemleri blokzincirle hızlanacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
"İhracat ve ithalat işlemlerinin blokzincir teknolojisiyle hiç olmadığı kadar hızlı
gerçekleşmesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışmalarımıza başladık.
Bakanlığımız, Blokzincir Türkiye Platformu’nun ilk kamu üyesi olacak, Türkiye'nin
büyük sanayi kuruluşları, iletişim devleri ve finansal kurumlarının üye olduğu bu
platforma eksik olan kamu perspektifini getirecek. Test ve kabul işlemleri gibi,
ürünlerin gümrükte beklemesine sebep olan birçok işlem yeni yapıyla artık sorun
olmaktan çıkacak. Bu kapsamda 9 Ocak'ta Kamuda Blokzincir Konferansı düzenlenecek
ve Bakanlığımız ile Blokzincir Türkiye Platformu arasında bir mutabakat zaptı
imzalanacak" açıklamasında bulundu.
 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2018 yılına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük
istatistiklerini açıkladı. Turhan, "Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla direkt transit
yolcular dahil hava yolunu kullanan yolcu sayısı, bir önceki yıla göre %8,6 artışla 210
milyon 189 bin 945 oldu" dedi. Turhan ayrıca, “Havalimanları yük (kargo, posta ve
bagaj) trafiği de Aralık sonu itibarıyla iç hatlarda 915 bin 790 ton, dış hatlarda 2 milyon
906 bin 103 ton, toplamda ise önceki yıla göre %9,8 artışla 3 milyon 821 bin 893 tona
ulaştı" ifadelerine yer verdi. İstanbul Havalimanı'nda tarifeli seferlerin 31 Ekim 2018'de
başladığını anımsatan Cahit Turhan, 31 Ekim-31 Aralık 2018'de iç hatlarda 487 uçakla
65 bin 124 yolcu trafiğinin, dış hatlarda ise 231 uçakla 30 bin 206 yolcu trafiğinin
gerçekleştiğini belirtti.
 Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, internetten kartlı ödeme
tutarının son 5 yılda 4 kat arttığını belirtti. Canko, internetten kartlı ödeme tutarının
geçen yıl 140 milyar TL seviyesine ulaştığını belirterek, "İnternetten kartlı ödeme
tutarının 5 yılda 4 kat artması dijital dönüşümün ne kadar hızlı gerçekleştiğini ve kartlı
ödemelerin dinamosunun internetten kartlı ödemeler olduğunu gözler önüne serdi."
dedi.

Canko, son yıllarda sadece internetten ödemelerde daha çok kullanılan sanal kredi
kartı sayısının da artışını sürdürerek 6,3 milyon adede ulaştığını bildirdi. Toplam kredi
kartı sayısının %9'unu oluşturan sanal kredi kartlarıyla geçen yılın 11 ayında 6,1 milyar
TL tutarında internetten ödeme gerçekleştiğini belirten Canko, 2017'nin aynı
dönemine göre %57 artış gösteren sanal kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin
internetten yapılan toplam kartlı ödemelerin %5'ini oluşturduğunu kaydetti.

Dünya Ekonomisi;
 ABD'de tarım dışı istihdam Aralık ayında 312 bin ile beklentilerin (184 bin) oldukça
üzerinde artarken, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin rakamlarda +58 bin kişilik revizyon söz
konusu oldu. Kuvvetli dolara rağmen imalat sektöründe aylık istihdam 32 bin kişi
yükseldi ve bu senenin en yükseğini gördü.
Ortalama saatlik kazançlar verisi de %0,4 ile beklentilerin üzerinde (%0,3) arttı.
Ücretlerdeki yıllık artış ise Kasım'daki %3,1 seviyesinden %3,2'ye yükseldi (2009
Nisan’ından bu yana en yüksek seviye). Cuma günü açıklanan işgücü piyasası verileri
ABD'de iktisadi aktivitenin, son dönemde sanılanın aksine, hız kesmediğine işaret
etti.
 FED Başkanı Powell’ın "faiz konusunda sabırlı ve esnek olacağız" açıklamalarının faiz
artışlarına ara verilebileceği beklentilerini güçlendirmesi ile riskli varlıklarda yukarı
yönlü hareketler izlendi. S&P 500 endeksi %3,4, Nasdaq endeksi %4,3 yukarı primli
kapandı. Haftanın ilk işlemlerinde Asya’da da yükseliş devam ediyor. Japon Nikkei 225
endeksi %2,7 primli işlem görüyor.
 Çin hisse senedi piyasası, merkez bankasının zorunlu karşılıkları 100 baz puan daha
düşürmesinin ardından yükselişini sürdürdü. Çinli yetkililer bugün ilerleyen saatlerde
ABD'li heyet ile bu yılın ilk yüz yüze ticaret müzakeresine başlayacaklar. ABD Başkanı
Donald Trump açıklamasında ‘Çin ile ticaret müzakerelerinin iyi gittiğini ve
ekonomideki ivme kaybı nedeniyle Çin'in uzlaşı arayacağını’ belirtti. Japonya dışındaki
Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi bugün %1,3 yükseldi.
 Bu hafta içinde ABD’de önemli veri akışı bulunmakta. Pazartesi günü ABD'den Aralık
ayına ilişkin ISM Hizmetler endeksi ve Cuma günü de Aralık ayı TÜFE rakamları
gelecekken Çarşamba günü ise 19 Aralık tarihli FED toplantısının tutanakları
açıklanacak.
Yatırımcılar ayrıca Başkan Powell'ın Perşembe günü yapacağı açıklamayı bekleyecek.
Hafta içinde Powell dışında sekiz FED yetkilisinin konuşması bekleniyor. Öte yandan
ABD'de hükümetin hâlâ kısmen kapalı bulunması önemli konular arasında bulunmakta.

