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Ocak 2018'e
Göre Değişim

Dolar/TL

5,2028

5,2182

5,3848

-2,2%

37,2%

Euro/TL

5,9350

5,9694

6,1793

-1,9%

30,3%

BİST 100

102,448

102,255

89,951

11,5%

-12,8%

Brent Petrol

62,11

62,51

57,33

15,4%

-1,3%

Ons Altın

1,319

1,319

1,296

4,8%

-3,8%

DXY

96,07

95,85

95,67

-0,9%

4,1%

CDS

298

309

357

-18,1%

83,4%

Tahvil-Bileşik Getiri

Kapanış

Bir Önceki
Gün

Bir Önceki
Ay

Aylık
Değişim

Ocak 2018'e
Göre Değişim

ABD 10 Yıllık Tahvil

2,70%

2,73%

2,69%

-2,9%

12,3%

Türkiye 2 Yıllık Tahvil

18,40%

18,40%

19,61%

-7,7%

37,7%

Türkiye 10 Yıllık Tahvil

14,31%

14,35%

16,54%

-11,1%

22,5%

Türkiye Ekonomisi;
 Dolar/TL kuru dün 5,18 ve 5,22 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 5,20
seviyesinden tamamladı. Kur bu sabah saatlerinde 5,21 seviyelerinde seyrediyor.
 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan düşerek %14.31 olurken, 2 yıllık tahvil faizi
%18.40’tan işlem geçti.
 5 yıllık Türkiye CDS’i ise 11 puan gerileyerek 298 oldu. Türkiye CDS primi 10 Temmuz
tarihinden itibaren ilk defa 300 baz puanın altında kapanış gerçekleşti.
 Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini
gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REDK) Ocak'ta %0,7 düşerek
75,61 seviyesine geriledi. REDK Ocak ayında sınırlı bir düşüş gösterse de Eylül'de
gördüğü tarihi düşük seviye olan 62,50'den toparlanmaya devam ediyor.
 Hazine bugün 728 gün vadeli Euro cinsi kira sertikası ihraç edecek. Hazine'den dün
yapılan yazılı açıklamada valör tarihi 8 Şubat olan kira sertifikasının ihracının
bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirileceği ve taleplerin 6 Şubat'a kadar
toplanacağı belirtildi. Hazine açıklamasına göre kira sertifikasının dönemsel kira oranı
ise %1.45 olacak.

 TÜİK yurt içi seyahat istatistiklerini açıkladı.
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 24
milyon 999 bin kişi seyahate çıktı. 2018 yılı III. çeyreğinde 24 milyon 804 bin kişi
seyahate çıkmıştı.
Toplam harcamalar 21,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde
17,8 milyar TL olarak gerçekleşmişti.
 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK işbirliğiyle hayata geçirilen TechInvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamında yaklaşık 1,8 milyar
TL’lik fon kurulmasını planladıklarını dile getirdi.
Bakan Varank, "Yerli ve yabancı kaynaklarla oluşturulacak fonlar, teknoloji tabanlı
girişimlere yatırım yaparak ticarileşmelerinde kaldıraç rolü oynayacak. Bununla
birlikte Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoparklar ve Araştırma Altyapılarında girişim
sermayesi konusunda tecrübe sağlanacak ve buralara ticarileşme bakış açısı
geliştirilmiş olacak. Amacımız küreselleşen girişimler oluşturmak." diye konuştu. ArGe'den üretime, ticarileşmeden ihracata kadar her kademeyi dikkatle ele aldıklarını
vurgulayan Varank, sözlerine şöyle devam etti:
‘’54 ilimizde kurduğumuz 81 Teknopark izlediğimiz politikaların en somut
göstergelerinden. Teknoparklara bugüne kadar 530 milyon lira doğrudan destek
sağladık. Bunun yanı sıra girişimcilere vergisel avantajlar ve nakdi destekler de
sunuyoruz.’’
 KOBİ’ler için rehber ve teknik danışmanlar görev almaya başlayacak. Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eğitimli, saha tecrübesi olan, alanında yetkin KOBİ
rehberleri ve teknik danışmanların, KOBİ'lere rehberlik hizmeti vereceğini belirterek,
"Sistemin devreye girmesiyle birlikte ilk etapta 200 KOBİ rehberi, 2 bin 400 teknik
danışman, alanda görev almaya başlayacak." ifadesini kullandı.
 Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun kurulmasına ilişkin karar Resmi
Gazete'de yayımlandı. Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu; Cumhurbaşkanının
veya katılamadığında Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında, Çevre ve Şehircilik
Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli
Savunma Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan oluşacak.
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretiminde yerli kaynakların
payının bu yılın Ocak ayında yaklaşık %60'a yükseldiğini bildirdi. 2018 yılı Ocak ayında
hidroelektrik santrallerden üretilen elektriğin payı %17 olarak hesaplanırken 2019 yılı
Ocak ayında %30'a yükseldi. Doğalgazın üretimdeki payı %33,58'den %20'ye düştü.

Dünya Ekonomisi;
 Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, Avro Bölgesi’nde
perakende satışlar Aralık ayında bir önceki aya göre %1,6 azaldı. Önceki yılın aynı
dönemine göre ise %0,8 yükseldi. Avrupa Birliği’nde ise perakende satışlar Aralık
ayında bir önceki aya göre %1,4 düşerken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,8
yükseldi.
 Avro Bölgesi’nde hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 51,2’de sabit
kaldı. Endeks bir önceki yılın aynı döneminde 58 idi. Yeni siparişler endeksi ise 49,5
seviyesine gerileyerek Haziran 2013’ten beri en düşük seviyesini görmüş oldu.
 İngiltere’de hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Brexit endişeleri ile
Ocak ayında son iki buçuk yılın en düşük seviyesi olan 50,1’e geriledi. Veri Aralık
ayında 51,2 iken tahminler 51 seviyesine gerileyeceği yönündeydi.
 Almanya’da fabrika siparişleri Aralık ayında bir önceki aya göre %1,6 azaldı. Beklenti
aylık %0,2 artış olacağı yönündeydi. Fabrika siparişleri ise yıllık bazda %7 geriledi.
Sermaye malı siparişleri de Aralık ayında bir önceki aya göre %2,5 geriledi.
 Alman havacılık sektöründen ikinci iflas haberi geldi. Almanya havayolu şirketi
Germania iflas ettiğini açıkladı. Türkiye, Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesinde 60 yere
uçuş yapan şirket, iflas kararının ardından tüm uçuşları durdurduğunu açıkladı.
Germania iflasın gerekçesi olarak nakit sıkışıklığını gösterdi. Şirket 2017 yılında iflas
eden Air Berlin’in ardından iflas eden ikinci Alman havayolu şirketi.
 ABD’de IHS Markit hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ocak
ayında beklentiye paralel olarak 54,2 değerini aldı. Bu Eylül’den beri en düşük seviye
olarak kayda geçti.

