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Ocak 2018'e
Göre Değişim

Dolar/TL

5,2175

5,2084

5,3848

-1,9%

37,6%

Euro/TL

5,9665

5,9668

6,1793

-1,3%

31,0%

BİST 100

102,255

102,937

89,951

11,3%

-13,0%

Brent Petrol

62,82

62,75

57,33

16,7%

-0,2%

Ons Altın

1,315

1,322

1,296

4,5%

-4,1%

DXY

95,83

95,58

95,67

-1,2%

3,9%

CDS

309

309

357

-15,1%

90,1%

Tahvil-Bileşik Getiri

Kapanış

Bir Önceki
Gün

Bir Önceki
Ay

Aylık
Değişim

Ocak 2018'e
Göre Değişim

ABD 10 Yıllık Tahvil

2,72%

2,68%

2,54%

-2,2%

13,1%

Türkiye 2 Yıllık Tahvil

18,40%

18,34%

19,61%

-7,7%

37,7%

Türkiye 10 Yıllık Tahvil

14,35%

14,35%

16,54%

-10,8%

22,9%

Türkiye Ekonomisi;
 Dolar/TL kuru dün 5,20 ve 5,24 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 5,21
seviyesinden tamamladı. Kur bu sabah saatlerinde 5,21 seviyelerinde seyrediyor.
 2 yıllık tahvil faizi 6 baz puanlık yükselişle %18,40’dan, 10 yıllık tahvil faizi yatay
seyrini korudu ve %14,35 seviyesinden günü tamamladı.
 5 yıllık Türkiye CDS’i ise yatay seyrederek 309 oldu.
 TÜİK ve BDDK verilerine göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları, 2018'de bir önceki yıl
sonuna kıyasla %24 arttı ve 1,2 trilyon lira düzeyinde gerçekleşti.
Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama
tasarruf miktarı da 14 bin 70 lira olarak hesaplandı. Bu rakam 2017 sonunda 11 bin
512 lira düzeyinde bulunuyordu.
Bir yıllık süreçte Türkiye'de vatandaşlar tasarrufunu ortalama 2 bin 558 lira
artırırken, bu da tasarrufa ilişkin alınan tedbirlerin etkili olduğunu ortaya koydu.

 Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2018'e ilişkin "Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri"ni
açıkladı. Buna göre,2018 yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, 2017
yılına göre %2,91 artışla 22 milyon 865 bin 921'e ulaştı.

Bunların %54,2'sini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14'ünü motosiklet, %8,3'ünü
traktör, %3,7'sini kamyon, %2,1'ini minibüs, %1'ini otobüs, %0,3'ünü ise özel amaçlı
taşıtlar oluşturdu.
 İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, "Türk kuyumculuk sektörünün ihracatı
2018'de bir önceki yıla göre % 35 artışla 4,5 milyar dolara çıktı, 2018'de iç piyasada
da 6 milyar dolara yakın satış gerçekleşti." dedi. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO)
Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın
(Fed) yaptığı son toplantıda faizi sabit tutması ve bu yıl faizi artırmayacağı yönünde
sinyaller vermesinin, altının dünyada güçlenmesini sağladığını belirterek, Fed kararı
sonrası 1,326 dolarla 30 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören altının
ons fiyatının, cuma günkü kapanışta 1,317-1,320 dolar bandında olduğunu söyledi.
Atayık, altının bu yükseliş trendinde, fonların ve merkez bankalarının tahvil ve borsa
piyasasından çıkarak altına yönelmesinin de etkili olduğunu ve Çin’in son imalat
verilerinin beklentilerin altında düşük gelmesinin ve Amerika’da resesyon ihtimalinin
dile getirilmeye başlanmasının altının tahtını daha da sağlamlaştırdığını söyledi.
 Cargill, çiftçileri sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda destekleyip verimlilik
ve kazançlarını artırmak amacıyla, "1000 Çiftçi 1000 Bereket" projesini başlattı.
Çiftçilere finansal okuryazarlık, toprak analizleri, mühendis desteği verilmesi
planlanırken hedefin mısırda verimi %12 artırmak olduğu belirtiliyor.

Dünya Ekonomisi;
 Rusya 2018 yılında yıllık %2,3 büyüyerek son altı yılın en güçlü büyümesini
gerçekleştirmiş oldu. %1,9 olan beklentinin üzerinde bir büyüme performansı
gerçekleştiren Rus ekonomisinin büyümesine en büyük katkı madencilik ve ticaretten
gelirken tarımın büyümeye %0,1 oranında negatif katkısı oldu.
 Uluslararası Para Fonu IMF Mısır’da yeni ekonomik programın desteklenmesi
amacıyla 2 milyar dolarlık kredinin ödenmesini onayladı. Böylece IMF Mısır’a
vermeyi taahhüt ettiği 12 milyar dolarlık kredinin beşinci diliminin ödemesini
gerçekleştirmiş olacak. Mısır hükümeti 2016 yılında, ülkenin para birimi olan
cüneyhte serbest kura geçilmesini de kapsayan ekonomik reformlar yapılmasına
karşılık 12 milyar dolarlık kredi sağlanması konusunda IMF ile anlaşmaya varmıştı.
 Avustralya Merkez Bankası’nın faiz kararı beklenirken, bankacılık sektörünün stres
testini atlatmaları sektör hisselerinin %5 artmasına yardımcı oldu. Böylece
Avustralya’da finans hisseleri Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi.
Avustralya’nın S&P/200 Endeksi %2 değer kazanarak 2016’dan günümüze en sert
yükselişini gerçekleştirmiş oldu. Avustralya’da politika faizi son 30 aydır %1,5
seviyesinde bulunmaktadır.
 ABD yönetimi Dünya Bankası başkanlığı için Hazine Bakanlığı kıdemli yetkilisi David
Malpass’ı aday göstereceğini açıkladı. Malpass bankanın diğer hissedarlarından
onay alırsa Dünya Bankası’nın başına geçecek. Malpass Dünya Bankası’nın Çin’e borç

vermeyi durdurmasını savunuyordu. Dünya Bankası 2018 yılında gelişmekte olan
ülkelere 64 milyar dolarlık kaynak sağlamıştı.
 İran Enerji Borsası’nda varilini 56 dolardan satışı sunduğu 1 milyon varil ham
petrole bir önceki arzda olduğu gibi alıcı bulamadı. ABD yaptırımları nedeniyle
petrol satışında zorlanan İran’ın petrolü Ekim ayından beri Enerji Borsası’nda
dördüncü kez arz edişi. İlk iki arzında sırasıyla 74 dolardan ve 64 dolardan alıcı
bulan İran son iki arzda satıcı bulamadı. Tahran yönetimi borsada gerçekleştirdiği
satışların ödemesini %20 riyal ve %80 döviz olarak gerçekleştiriyor.

