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Türkiye ve
Dünya
Göstergeleri

Kapanış

Bir Önceki
Gün

Bir Önceki Ay

Aylık
Değişim

Ocak 2018'e
Göre Değişim

Dolar/TL

5,444

5,4637

5,3401

1,9%

43,60%

Euro/TL

6,2483

6,2702

6,0758

2,8%

37,17%

BİST 100

92,054

91,196

91,387

0,7%

-21,67%

Brent Petrol

58,99

60,48

61,58

-4,2%

-6,25%

Ons Altın

1,291

1,290

1,241

4,0%

-5,84%

DXY

95,61

95,67

97,06

-1,5%

3,64%

CDS

381

373

382

-0,3%

134,43%

Tahvil-Bileşik Getiri

Kapanış

Bir Önceki
Gün

Bir Önceki
Ay

Aylık
Değişim

Ocak 2018'e
Göre Değişim

ABD 10 Yıllık Tahvil

2,70%

2,70%

2,89%

-6,54%

12,3%

Türkiye 2 Yıllık Tahvil

18,39%

18,94%

21,56%

-14,70%

37,6%

Türkiye 10 Yıllık Tahvil

16,49%

16,67%

18%

-8,39%

41,2%

Türkiye Ekonomisi;
 Dolar/TL kuru dün 5,42 ve 5,54 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 5,44
seviyesinden tamamladı. Kur bu sabah saatlerinde 5,46 seviyelerinde seyrediyor.
 Dün 10 yıllık tahvil faizi 18 baz puan gerileyerek %16.49 olurken, 2 yıllık tahvil faizi
de 55 puan düşerek %18.39’dan günü kapattı.
 5 yıllık Türkiye CDS’i 8 puan artarak 381 oldu.
 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ekim ayı İşgücü İstatistikleri verisini açıkladı.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Ekim
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bin kişi
oldu. İşsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile yüzde 11,6 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam
edilenlerin sayısı 2018 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 225
bin kişi artarak 28 milyon 870 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde
47,5 oldu. İşgücü 2018 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 726
bin kişi artarak 32 milyon 658 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan artarak
yüzde 53,7 olarak gerçekleşti.

 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yılsonu bütçe açığının 72,6 milyar lira
olduğunu açıkladı. Albayrak, "Yeni Ekonomik Program'da yıl sonu bütçe açığını 72,1
milyar TL olarak öngörmüştük. Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimiz ile uyumlu olarak
72,6 milyar lira olmuştur" dedi. Bütçe, 2017 yılında 47,8 milyar TL açık vermişti.
Aralık ayında bütçe açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 oranında
azalış göstererek 18,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ocak-aralık dönemi bütçe gelirleri
yüzde 20,2 oranında arttı ve 757,8 milyar TL tutarına ulaştı. Ocak-aralık dönemi vergi
gelirleri yüzde 15,8 oranında artış göstererek 621,3 milyar TL tutarına çıktı. Ocakaralık dönemi bütçe giderleri yüzde 22,4 oranında artarak 830,5 milyar TL oldu. Bütçe
açığının milli gelire oranı YEP’de hedeflendiği gibi %1,9 oldu.
 Perakende satış hacmi kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre %6,3 azaldı. Aynı
ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %10, otomotiv yakıtı satışları %7,1
azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları %1,4 arttı. Perakende satış hacmi kasımda bir
önceki aya göre ise %0,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,3, gıda dışı
satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %0,6 artarken, otomotiv yakıtı satışları %1,3 azaldı.
 VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisindeki dengelenme
sürecinde sorumluluk üstlenen banka, ihtiyaç sahiplerine yönelik "Yanındaki Güç
Paketi"ni duyurdu. Pakette, kredi kartlarına ödeme kolaylığı sağlanması,
aksamadaki kredilerin ödemesiz dönem ve düşük faiz oranıyla yapılandırılması ve
takipteki kredilerin faizlerinin sıfırlanması yer alıyor. VakıfBank, "Kredi kartı ödeme
kolaylığı kampanyası" ile kredi kartına da özel bir çözüm sunuyor.

Bireysel Kredi Kartı Ödeme Kolaylığı Kampanyası
Bireysel kredi kartı
müşterilerine

24 aya kadar % 1,10 faiz
oranı ile

60 aya kadar %1,20 faiz
oranı ile

VakıfBank bireysel kredi kartı müşterileri, VakıfBank'taki ve diğer bankalardaki
Aralık 2018 dönem borçları için faydalanabileceklerdir.
VakıfBank müşterileri bu kampanyadan, diğer bankalardaki kart limitleri ve
borçlarını kapatıp VakıfBank'a taşımak kaydıyla yararlanabileceklerdir.

TAKİP BORÇLULARINA FAİZ SIFIRLAMA KAMPANYASI
100.000 TL takip borcu olan
müşterilere

12 ay vade

Aylık eşit taksitler

Düşük Faizli Yapılandırma Kampanyası
31.12.2018 tarihi itibariyle ödemelerinde 31 gün ve üstü aksama bulunan Vakıfbank
müşterileri faydalanabileceklerdir.

Bireysel
3 ay ödemesiz 36 ay vade

Ticari
6 ay ödemesiz 60 ay vade

Kredi Borcu;
100.000 TL borcu olan
müşterilere
100.001-750.000 TL borcu
olan müşterilere
750.001- 3.000.000 TL
borcu olan müşterilere

%0,98 faiz oranı ile
%1,25 faiz oranı ile
%1,50 faiz oranı ile

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in 2019 yılı desteklerini ve yeni
vizyonunu açıkladı. Girişimciliği Geliştirme Destek Programını yüksek teknolojiye
uyarladıklarını ifade eden Varank, yeni girişimciye 360 bin liraya kadar kaynak
sağlayacaklarını vurguladı. Bakan Varank, Teknoyatırım Destek Programını ise
hazırlıkları devam eden Uçtan Uça Yerlileştirme Programı şemsiyesi altında
çalıştıracaklarını belirtti. Yaptığı açıklamada KOSGEB’in büyümeyi ve istihdamı
odağına alarak katma değerli ve kapasiteyi geliştiren yatırımlara öncelik vereceğini
vurgulayan Bakan Varank, “İş Birliği Destek Programı ile ilk kez teknoloji düzeyi
yüksek KOBİ’leri büyük işletmelerle iş birliği yapmaları halinde 10 milyon liraya
kadar destekleyeceğiz.” dedi.
 Yabancıların Türkiye’de mülk edinimine yönelik yazılı soru önergesini yanıtlayan
Ticaret Bakanı Pekcan, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi TAKBİS kayıtlarına göre,
Türkiye'de taşınmaz edinen yabancı uyruklu gerçek kişi sayısının 172 bin 644,
yabancı sermayeli şirket sayısının ise 4 bin 119 olduğunu açıkladı.

Dünya Ekonomisi;
 Avro Bölgesine ilişkin sanayi üretim istatistikleri açıklandı. Kasım ayında sanayi
üretimi bir önceki aya göre %1,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %3,3 düşüş
gösterdi. Böylece Avro bölgesinde sanayi üretimi yaklaşık son üç yılın en sert
düşüşünü gösterdi. Sanayi üretimindeki düşüş bölge ekonomisinde yaşanan geniş
çaplı yavaşlamanın ardından ülke ekonomisinin tekrar ivme kazanıp
kazanamayacağına dair endişeleri de gündeme getirdi. Sanayi üretim endeksi Ekim
ayında %0,1 yükseliş göstermişti.
 Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre Almanya ekonomisi 2018’de %1,5
büyüyerek son 5 yılın en yavaş büyüme performansını gösterdi. 2017’de %2,2
büyüyen ülke ekonomisinde 2018’in üçüncü çeyreğinde %0,2 daralma yaşanmıştı.
 İtalya Maliye Bakanı Giovanni Tria ülke ekonomisine dair açıklamalarda bulundu.
İtalya ekonomisinin büyük bir ihtimalle resesyonda değil stagnasyonda olduğunu
ifade eden Bakan Tria, bütçe açığının kontrol altında tutulacağını da sözlerine ekledi.
İtalyan ekonomisi açıklanan son verilere göre 2018’in üçüncü çeyreğinde %0,1
daralırken Kasım ayı sanayi üretiminde de %1,6’lık düşüş göstermişti. Bütçe açığı

tartışmalarından sonra açıklanan olumsuz ekonomik veriler İtalyan ekonomisi için
resesyon beklentisini gündeme getirmişti.
 Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NRDC) 2019’un ilk çeyreğinde
ekonomide “iyi bir başlangıç” yapmayı hedeflediklerini söyledi. Büyümeyi daha fazla
destekleyecek adımların atılacağı sinyalini veren Komisyon bu yılki ekonomik
hedeflere ulaşmasına yardımcı olacak koşullar oluşturmaya çalıştığını söyledi. Asya
borsaları Pekin yönetiminin yaptığı ekonomiyi destekleyici yöndeki açıklamalar ile Çin
hisseleri öncülüğünde yükseldi. Hong Kong Heng Seng Endeksi Salı gününü %2,02
artışla kapatırken Şangay Bileşik Endeksi %1,36 yükseldi. Japonya’nın Topix Endeksi
%0,82, Nikkei 225 Endeksi ise %0,96 artış gösterdi.

