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BİST 100

93,173
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Brent Petrol

60,64
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Ons Altın

1,289
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1,239
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95,61
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Ocak 2018'e
Göre Değişim

ABD 10 Yıllık Tahvil

2,71%

2,70%

2,89%

-6,23%

12,7%

Türkiye 2 Yıllık Tahvil

17,99%

18,39%

21,35%

-15,74%

34,7%

Türkiye 10 Yıllık Tahvil

16,36%

16,49%

17,96%

-8,91%

40,1%

Türkiye Ekonomisi;
 Dolar/TL kuru dün 5,42 ve 5,46 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 5,44
seviyesinden tamamladı. Kur bu sabah 5.43 seviyelerinde seyrediyor.
 Dün 10 yıllık tahvil faizi 13 baz puan gerileyerek %16.36 olurken, 2 yıllık tahvil faizi de
40 baz puan düşerek %17.99’dan günü kapattı.
 5 yıllık Türkiye CDS’i 12 puan düştü ve 369 oldu.
 Konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre %2,4 azalış gösterdi. Türkiye genelinde
2018 yılında 1 375 398 konut satış sonucu el değiştirdi. Türkiye genelinde satılan
konutların 276 820 tanesi ipotekli, 1 098 578 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.
Türkiye genelinde konut satışları 2018 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
%2,9 oranında artarak 136 bin 845 oldu.

 Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün, 12 ay vadeli kuponsuz tahvil ile 5 yıl vadeli 6 ayda
bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvilin ihraçlarını gerçekleştirdi. Hazine
tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 1 milyar 180,4 milyon TL oldu.
İhale öncesi yapılan 2 milyar 901,5 milyon liralık ROT satışla birlikte satış tutarı 4 milyar
81,9 milyon TL'ye ulaştı. Kuponsuz devlet tahvilinin ihracının gerçekleştiği ihalede hem

basit hem bileşik faiz % 18,98 oldu. TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ihracının yapıldığı
ihalede reel basit faiz % 3,99 oldu.
 Hububat ve bakliyat ithalatında TMO için tarife kontenjanı açıldı. Hububat ve bakliyat
ithalatında tarife kontenjanı uygulanması hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı bugünkü
Resmi Gazete`de yayımlandı. Buna göre kuru baklagiller, buğday ve mahlut, mısır,
arpa ve pirinç için 100 bin ile 1 milyon ton arasında değişen miktarlarda tarife
kontenjanları açıldı ve söz konusu kontenjanlar Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel
Müdürlüğü’ne tahsis edildi. Tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta %0
oranında gümrük vergisi uygulanacak.
 Geçen yıl Kasım ayında toplam 11,7 milyar lira sabit yatırım tutarına sahip 409
yatırıma çeşitli vergi istisnaları tanıyan teşvik belgesi verildi. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tebliğine göre, yatırım teşvik belgesi alan projelerin; 20'si tarım, 16'sı
madencilik, 242'si imalat, 49'u enerji, 82'si ise hizmet sektöründeki yatırımlardan
oluşuyor.
Kasım ayında teşvik belgesi verilen projeler kapsamında ithal edilen makine ve teçhizat
tutarı 1 milyar dolar olarak belirlendi. Öngörülen istihdam ise 14,183 olarak tahmin
ediliyor.
 Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ'ye Bursa'da fabrika modernizasyonu için 3,7
milyar TL yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer
alan 2018 yılı Kasım ayı yatırım teşvik belgesi listesine göre, teşvik çerçevesinde Oyak'a
%80 oranında vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği ve KDV istisnası
sağlanacak. Teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı ise 433
milyon dolar olarak belirlendi.
 Avusturya'nın köklü yatırım bankası Raiffeisen Centrobank, piyasa değeri yaklaşık 30
milyar dolar olan Türkiye'nin önde gelen şirketlerini ABD'li yatırımcılarla 17-18
Ocak'ta New York'ta buluşturacak. BİST'te işlem gören 5'i banka 13 Türk şirketi,
toplam varlık değeri 3 trilyon doları aşan yaklaşık 30 ABD'li fonla "New York Turkey
Day" isimli zirvede bir araya gelecek.
Söz konusu zirveye, Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank ve Türkiye Sınai
Kalkınma Bankası'nın yanı sıra Koç Holding, Şişecam Topluluğu, Anadolu Grubu
Holding, MLP Care, Mavi Giyim, Yataş, Bizim Toptan ve Lokman Hekim gibi şirketler
katılacak.
ABD'de uzun süredir Türkiye odaklı böyle büyük bir organizasyon gerçekleşmediğine
dikkati çeken Raiffesein Centrobank Satış Direktörü Özgür Güyüldar, "Organizasyonda
190 civarında birebir toplantı için güzel bir platform oluşacak. Toplantılarla birtakım
olumsuzluklar sonucunda azalan yatırımcı ilgilisinin artmasını bekliyoruz" dedi.

Dünya Ekonomisi;
 Çin Merkez Bankası piyasaya rekor seviyede likidite sağladı. Çin Merkez Bankası
Çarşamba günkü işlemlerde finansal sisteme net 560 milyar yuan (83 milyar dolar)
fonlama sağladı. Banka vergi ödemelerinin en yüksek seviyeye ulaştığı dönemlerde
bankacılık sisteminde yeterli likiditeyi sürdürmek için ters repo sağlıyor.
Bankalararası yedi günlük repo faizinin %2,65 seviyesine yükselerek fonlama
maliyetlerindeki artışı da beraberinde getiriyor. Çin’in ithalat ve ihracat rakamlarında
gözlemlenen sert düşüş ve beklentilerin altında gelen ekonomik veriler piyasalarda
kredi genişlemesi beklentilerini artırmıştı.
 Rusya Merkez Bankası’nın verilerine göre uluslararası rezervleri 2018’de bir önceki
yıla göre %8,3 artarak 468,5 milyar dolara yükseldi. 2017’de uluslararası rezervler
%14,6 artışla 432,7 milyar dolara yükselirken en yüksek uluslararası rezerv seviyesine
598 milyar dolar ile Ağustos 2008’de ulaşılmıştı.
 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi Strasbourg’da Avrupa
Parlamentosu’nda konuştu. Son ekonomik gelişmelerin beklenenden zayıf
gerçekleştiğini belirten Draghi, özellikle küresel gelişmelere bağlı belirsizliklerin hala
devam ettiğine dikkat çekti. Parasal teşvikin iç talebi artırmak ve enflasyonun
hedeflenen seviyeye ulaşmasını sağlamak adına hala gerekli olduğunun altını çizen
Draghi, Bankanın gerekli ölçüde parasal genişlemeyi sürdürdüğünü ifade etti.
 ABD’de ÜFE Aralık ayında bir önceki aya göre %0,2 düştü. Bir önceki yılın aynı Aralık
ayına göre ise %2,5 arttı. Fiyat endekslerinde gözlemlenen yatay seyir Amerika
Merkez Bankası FED’in faiz artırma konusunda temkinli davranacağına işaret ediyor.
 Suudi Arabistan, petrol üretimini azaltabileceğini belirtti. Suudi Arabistan Enerji
Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih, küresel bir ekonomik yavaşlama durumunda Petrol
İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelerin, günlük petrol üretimini
azaltabileceğinin sinyalini verdi. Aralık ayında günlük petrol üretimini azaltma kararı
aldıklarını anımsatan El-Falih, “(OPEC üyesi ülkelerle) Düzenli olarak toplanıp, piyasaları
denetliyoruz. Eğer günde 1,2 milyon varilden daha fazla kesinti gerekiyorsa kesinlikle
bir araya gelir ve bunu yaparız” ifadelerini kullandı. Brent petrolün varili yılbaşından bu
yana %13 değer kazandı ve varili 60 dolardan işlem görüyor.

