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Türkiye ve
Dünya
Göstergeleri

Kapanış

Bir Önceki
Gün

Bir Önceki Ay

Aylık
Değişim

2018 Ocak’a
Göre Değişim

Dolar/TL

5,4772

5,4857

5,3254

2,9%

44,48%

Euro/TL

6,326

6,2801

6,0545

BİST 100

91,157

90,967

92,227

Brent Petrol
Ons Altın

61,44
1,293

58,72
1,285

60,1
1,244

4,5%
-1,2%
2,2%

38,88%
-22,44%
-2,35%

DXY

95,22

95,9

97,22

3,9%
-2,1%

-5,69%
3,22%

CDS

368

370

393

-6,4%

126,43%

Tahvil-Bileşik Getiri

Kapanış

Bir Önceki
Gün

Bir Önceki
Ay

Aylık
Değişim

2018 Ocak’a
Göre Değişim

ABD 10 Yıllık Tahvil

2,71%

2,72%

2,85%

-4,23%

13,1%

Türkiye 2 Yıllık Tahvil

19,55%

19,67%

20,59%

-4,47%

47,2%

Türkiye 10 Yıllık Tahvil

16,75%

16,8%

17,40%

-2,44%

43,8%

Türkiye Ekonomisi;
 Dolar/TL kuru dün 5,44 ve 5,54 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 5,48
seviyesinden tamamladı. Kur bu sabah saatlerinde 5,49 seviyelerinde seyrediyor.
 10 yıllık tahvil faizi dün 5 baz puan düşerek %16.75’ten, 2 yıllık tahvil faizi 12 baz puan
düşerek %19.55’ten günü kapattı.
 5 yıllık Türkiye CDS’i 2 puan düşerek 368 oldu.
 Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2019 yılı dış finansman çerçevesinde dolar
cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvil ihracı için dün Citigroup , Deutsche Bank ve JP
Morgan’a yetki verilmişti. Tahvile toplamda 200’e fazla yatırımcı 5 milyar doların
üzerinde talep geldi. Gerçekleşen ihraç 2 milyar dolar yatırımcıya getirisi ise %7,68
olarak gerçekleşti. Tahvilin %40’ı ABD, %27’si Türkiye , %20’si İngiltere, %8’i diğer
Avrupa ülkeleri ve %5’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.
 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'ler için hazırlanan yeni kredi paketinin
ayrıntılarını açıkladı. KOBİ Değer Kredisi Projesine 13 banka katılacak. Yıllık cirosu 25
milyon TL'nin altında olan mikro ve küçük ölçekli KOBİ'lere yönelik finansman imkanı
sağlanacak. İmalat ve ihracat sektöründeki firmalara 1 milyon lira, diğer sektörlere ise
500 bin lira kredi verilecek. Paketin tutarı 20 milyar lira. 40 bin işletmeye kredi
verilecek. 6 ay ödemesiz kredi için %1,54 faiz oranı uygulanacak. Ayrıca, Berat

Albayrak KOBİ Değer Kredisi projesinin Hazine’ye etkisi olmadığını, bankaların kendi
insiyatifleri ile bu projeyi başlattığını belirtti.
 Ziraat Bankası şubelerine kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları başladı. Bu
imkandan yararlanmak için en önemli şart "müşterisi olduğunuz banka tarafından
takibe alınmamış" olmak. Kredi kartı borçlularına 24 aya kadar aylık %1,10 ve 60 aya
kadar aylık % 1,20 faiz oranları ile yapılandırma yapılacak.
'Birleştiren İhtiyaç Kredisi'nden yararlanmak için kredi kartı borcu göz önüne alınıyor.
İstenilen önemli şartlardan birisi gelirin düzenli/sürekli olması. Hangi bankanın kredi
kartına borcunuz olursa olsun işlemleriniz Ziraat Bankası'ndan yapılacak. Ziraat
Bankası, borçlunun kredi kartı borcunu ödeyecek ve gelir durumuna göre
yapılandıracak. Kredi kartı, ödemenin ardından kapatılacak ve talep edildiği taktirde
Ziraat Bankası kredi kartı verecek.
Normal şartlarda %2,4 düzeyinde olan faiz ise tam anlamıyla yarı yarıya düşürülmüş
oldu. Asgari borcun üzerinde ödeme yapabilenler de krediye başvurabilecek. 31 Aralık
itibariyle kart ekstrelerini Ziraat'e götürenlere banka ellerine nakit miktarı vermeden
doğrudan borçlu olduğu karta ödeme yapacak. 1 Ocak'tan sonra yapılan kart
harcamaları kapsam dışı kalacak. 31 Aralık 2018 tarihindeki risk maksimum kredi limiti
sınırı olarak kabul edilecek.
 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ilacı üreticilerinin ürünlerinde fiyat
indirimi yapacağını açıkladı. Pakdemirli, "Tarım ilaçları sanayicileri ve üreticileri ile
görüştük. Sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde tarım ilaçlarında %15 indirime
gidecek" diye konuştu. Bakan Pakdemirli ayrıca, buzağı destekleme ödemelerinin 1118 Ocak tarihlerinde yapılacağını, bu kapsamda 438 bin 284 yetiştiriciye 522 milyon
lira ödeneceğini söyledi. Öte yandan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların küpe bedelini
bundan sonra Tarım Bakanlığı karşılayacak.
 Blokzincir konusunda ilk resmi birim kuruldu. Ticaret Bakanı Pekcan, blokzincir
konusunda bakanlık olarak kamuda çok önemli bir vazife üstlendiklerini belirterek,
"Konuyla ilgili bakanlıklar nezdinde resmi ilk birimimizi kurmuş bulunuyoruz" dedi.
Bakan Pekcan ile Blockchain Türkiye Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Faruk
Eczacıbaşı tarafından, Ticaret Bakanlığı'nda yapılan "Kamuda Blokzincir
Konferansı"nda iş birliği mutabakat zaptı imzalandı. Bakan Pekcan, blokzincir
teknolojisinin kullanım alanlarına ilişkin ilk etapta doğrudan ihracat ve ithalat
işlemlerini hızlandıracak, bekleme sürelerini büyük ölçüde azaltacak konular üzerinde
odaklanmaya karar verdiklerini bildirdi. Pekcan, blokzincirle yapılan dış ticaret
işlemlerinin sektörleri dönüştürme etkisinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Bu
konularla ilgili önemli çalışmalara imza atmış olan Singapur, ABD, İngiltere gibi ülkelerle
de iş birliği çalışmaları yürütüyoruz" ifadesini kullandı.

Dünya Ekonomisi;
 FED’in 18-19 Aralık tarihlerinde yaptığı ve faiz oranlarını %2,25-2,50 hedef aralığına
yükselttiği toplantının tutanakları açıklandı. Tutanaklarda yer alan ifadelere göre pek
çok üye faiz artışlarında sabırlı olunması gerektiğini düşünüyor. Aynı zamanda
ekonominin gücü ile piyasalar arasındaki tezat da gündeme geldi.
 New York Borsası haftanın üçüncü gününde de yükselişini sürdürdü. Bankacılık ve
enerji sektörü yükselişe öncülük eden sektörler arasında. ABD hisse senedi
piyasasındaki artışa FED toplantı tutanakları ve Chicago ve St. Louis FED Başkanlarının
faiz artırımı konusunda yaptıkları açıklamalar etkili oldu. Söz konusu açıklamalarda faiz
artışı için beklenilmesi gerektiğinin ve kısa vadede faiz artışının desteklenmediğinin
altı çizildi. Açıklamaların, ABD-Çin ticaret görüşmelerinden somut bir sonuç
çıkmamasına rağmen FED tutanaklarının açıklanması ile piyasalarda sınırlı bir iyileşme
görüldü. Dow Jones Endeksi %0,39 artarken, S&P 500 Endeksi %0,41 ve Nasdaq Endeksi
%0,87 artış gösterdi.
 İsviçre Merkez Bankası 2018 yılında 15,3 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Güçlü
İsviçre frangı bankanın yabancı hisse ve tahvil varlıklarını düşürmesi ve ticari bankaların
İsviçre Merkez Bankası’nda tuttukları paralara uygulanan negatif faiz karların
düşmesinde etkili oldu. Bankanın rezervleri de 2018’de % 2,7 azalarak yaklaşık 729
milyar İsviçre frangına (745 milyar dolar) geriledi.
 ABD ve Çin arasında gerçekleşen ticaret görüşmelerinde somut bir sonuç
açıklanmaması Asya piyasasını olumsuz etkiledi. Perşembe günkü işlemlerde
Japonya’nın Topix Endeksi %1, Nikkei 225 Endeksi %1,3 ve MSCI Asya Pasifik Endeksi
%0,5 değer kaybetti.
 Aralık ayındaki varili 42 dolar olan ABD ham petrolü dip seviyesinden %23 değer
kazandı. Brent petrol ise Aralık ayındaki varili 50,77 dolar olan dip seviyesinden %19,6
yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yükselişe ticaret geriliminin sonlandırılacağı iyimserliği
etkili oldu.

