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Davos gündemi… 

İş dünyasının ve politika yapıcıların ekonomi ve çevre politikalarını tartışmak 
üzere buluştuğu Dünya Ekonomik Forumu’nun Davos zirvesine bu yıl, ABD 
öncülüğünde artan korumacı ticaret söylemleri ve ABD Hazine Bakanı 
Mnuchin’in dolardaki zayıflığa istinaden kur savaşlarını akla getiren yaklaşımı 
damga vurdu. Perşembe günü Trump’ın doların güçlü olmasını istediğini 
açıklaması sonrasında ise bu havanın bir miktar dağıldığı gözlendi. 

ABD’de dolar zayıflarken, tahvil faizleri yükselmeye devam ediyor. 

ABD’de geçici bütçe tasarısının Senato’da gecikmeli de olsa geçtiğimiz hafta 
başında onaylanmasının ardından ülke gündemi bir süreliğine normale döndü. 
Şirketlerin güçlü bilanço açıklamalarının da etkisiyle ülkede borsa endeksleri 
art arda rekor tazeledi. Öte yandan, Trump hükümetinin çamaşır makinesi ve 
güneş paneli ithalatına ek gümrük vergisi getirmesi ve Davos’taki korumacı dış 
ticaret politikalarına dair risklerin arttığına işaret eden söylemler doları aşağı 
çekti. Tahvil faizleri ise enflasyon beklentilerindeki yükselişle birlikte 
tırmanıyor. Piyasalar nezdinde Fed’in 2018’de faiz artırım sayısı öngörüsü 
artarken, geçtiğimiz hafta 10 yıllık ABD Hazine tahvili faizi %2,66 ile 3,5 yılı 
aşkın bir sürenin zirvesine çıktı. Cuma günü açıklanan 4. çeyrek büyümesi %2,6 
ile tahminlerin oldukça altında kaldı. Büyümeyi tüketim harcamaları 
desteklerken, verinin beklentilerin altında kalmasının temel nedeni net 
ihracattaki olumsuz performans oldu. 

Draghi eurodaki “oynaklığın” neden olabileceği risklere dikkat çekti. 

ECB Ocak toplantısında mevcut politikalarında bir değişiklik yapmadı. Draghi 
toplantının ardından yaptığı açıklamalarda güvercin bir ton benimsedi. Son 
dönemde bölgedeki güçlü ekonomik performansın yanı sıra bazı ECB 
yetkililerinin yorumlarıyla da değerlenen euro, Draghi’nin açıklamalarına 
rağmen gücünü korudu. EUR/USD paritesi 25 Ocak’ta 1,2536 ile son 3 yılın 
yeni en yüksek seviyesini gördü. Ekonomik veri açıklamaları da geçtiğimiz hafta 
euroyu destekler nitelikteydi. Bölgede güven göstergelerinin genel olarak 
tahminleri aşan bir performans sergilemesi olumlu havaya katkıda bulundu.   

Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor. 

Petrol fiyatları yılın ilk ayını 3 yılın en yükseğinden kapatmaya hazırlanıyor. 
ABD’de ham petrol stoklarının düşüş eğilimini sürdürmesi ile OPEC ve 
Rusya’nın üretim kesintilerine kararlılıkla devam etmesi fiyatları yukarı yönlü 
destekliyor. Brent petrolün varil fiyatı 70 USD’nin üzerinde seyrediyor. 

 Kaynak: Datastream 

Geçtiğimiz hafta Davos zirvesinde yapılan açıklamalar ve ECB’nin para politikası toplantısı gündemde öne çıktı. IMF, 
Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nun Ocak ayı güncellemesinde iyimser beklentilerin güçlendiğine vurgu yaparak 
küresel büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Yurt içinde ise jeopolitik gelişmeler öne çıkarken, Türkiye’ye yönelik 
risk algısındaki iyileşme piyasaları destekledi. Yeni yılın ilk ayına dair öncü veriler de genel olarak ekonomik aktiviteye 
ilişkin olumlu bir tablo çizdi. 
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19.Oca 26.Oca 19.Oca 26.Oca Değişim

BIST-100 Endeksi 115.147 120.702  ▲ EUR/USD 1,2220 1,2419 % 1,6  ▲

2 Yı l l ık  Gösterge Tahvil  Faizi %13,56 %13,33 -23 bp ▼ USD/TL 3,8050 3,7520 -% 1,4  ▼

ABD 10 Yı l l ık  Tahvil  Faizi %2,64 %2,66 2 bp ▲ EUR/TL 4,6571 4,6594 % 0,0  ▲

EMBI+ (spread) 319 314 -5 bp ▼ Altın (USD/ons) 1.331 1.350 % 1,4  ▲

EMBI+ Türkiye (spread) 281 276 -5 bp ▼ Petrol (USD/vari l) 68,7 70,2 % 2,2  ▲

bp: baz puan

Değişim
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 Kaynak: Datastream, Reuters, IMF 

IMF küresel büyüme tahminlerini yükseltti. 

IMF Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nun Ocak ayı güncellemesini 
yayımladı. Kuruluş’un 2018 yılı için Ekim ayı raporundakilere kıyasla daha 
iyimser öngörülere sahip olduğu izlendi. İspanya ve İngiltere dışındaki gelişmiş 
ekonomilere dair büyüme tahminlerini artıran IMF’nin özellikle ABD 
büyümesine yönelik yaptığı yukarı yönlü güncellemeler dikkat çekti. 
Yayımlanan özet metinde, revizyonların artan küresel büyüme ivmesini ve 
ABD vergi politikasında yaşanan değişikliği yansıttığı ifade edildi. IMF ayrıca, 
gelişmekte olan Avrupa ülkeleri arasında Türkiye ve Polonya’nın  
performansının önümüzdeki dönemde tahminleri aşabileceğini öngördü. 

Yurt içinde ekonomik aktivite güçlü seyrini büyük ölçüde koruyor. 

Türkiye ekonomisine dair öncü göstergeler olumlu bir performansa işaret 
ediyor. Yılın ilk ayında tüketici ve reel kesim güveni güçlenirken, imalat sanayi 
kapasite kullanımı aylık bazda bir miktar gevşese de geçtiğimiz yılki seviyelerin 
oldukça üzerinde seyretmeye devam etti. TCMB’nin son para politikası 
toplantısının özetinde de ekonomik aktiviteye ilişkin bu görünümle uyumlu 
değerlendirmeler göze çarptı. İç talebin gücünü koruduğunu belirten TCMB, 
dış talebin ihracatı desteklemeye devam ettiğini ifade ediyor. 

BİST-100’de yeni rekorlar… 

Ocak ayının ikinci yarısından itibaren gündemdeki ağırlığını artıran sınır ötesi 
operasyonun piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. BİST-100 endeksi yeni 
tarihi yüksek seviyelerini görürken, tahvil ve döviz piyasasında da hafta 
genelinde iyileşme kaydedildi. USD/TL risk algısındaki iyileşmenin yanı sıra 
ABD dolarındaki zayıflığın da etkisiyle 3,83 ile başladığı haftayı 3,75’ten 
kapattı. TCMB Başkanı Çetinkaya’nın Davos zirvesinde enflasyonu kısa 
zamanda tek hanelere indirip hedeflere yaklaştırma amacında olduklarını 
belirtmesi de TL’ye yönelik olumlu beklentileri besledi.  

Bu hafta öne çıkacak başlıklar… 

Küresel piyasalarda bu hafta Fed toplantısı ile ABD’de açıklanacak kişisel 
tüketim harcamaları enflasyonu ve tarım dışı istihdam verilerinin yanı sıra 
Euro Alanı enflasyon verisi yakından izlenecek. Yurt içinde ise jeopolitik 
gelişmeler ile bu hafta Meclis’e sunulması beklenen torba yasada yer alan 
ekonomiye ilişkin yeni önlemler takip edilecek. Maliye Bakanı Ağbal konuyla 
ilgili yorumlarında firmaların makine ve teçhizat harcamalarından KDV 
alınmayacağını açıklamış, ayrıca otomobil ve ticari araç imalatında kullanılan 
araç teçhizatlarında ÖTV iadesi önerisine sıcak baktıklarını ifade etmişti. 
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29 Ocak ABD Çekirdek PCE (aylık artış) Aralık %0,2 %0,1

30 Ocak TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Ocak - 95

Euro Alanı GSYH (öncü) 2017 4Ç %0,6 %0,6

TCMB Enflasyon Raporu 2018/1 - -

31  Ocak Hazine İç Borç Ödemesi (570 milyon TL)

Fed Para Politikası Toplantısı Ocak

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Artışı Ocak 180 bin 250 bin

Euro Alanı Enflasyon (öncü) Ocak %1,3 %1,4

Euro Alanı İşsizlik Oranı Aralık %8,7 %8,7

TÜİK Dış Ticaret Dengesi Aralık - -6,3 milyar USD

1 Şubat ABD, Euro Alanı ve Türkiye PMI Verileri Ocak - -

2 Şubat ABD Tarım Dışı İstihdam Ocak 175 bin 148 bin

Veri  Gündemi

IMF ' nin 2018 Tahm inleri

%
Büyüm e

Dünya 3,9 0,2

  Gelişmiş Ülkeler 2,3 0,3

     ABD 2,7 0,4

     Euro Alanı 2,2 0,3

     İngiltere 1,5 0,0

     Japonya 1,2 0,5

  Gelişmekte Olan Ülkeler 4,9 0,0

     Çin 6,6 0,1
     Brezilya 1,9 0,4
    Türkiye 3,5** -
Enf lasyon
Gelişmiş Ülkeler 1,9 0,2
Gelişmekte Olan Ülkeler 4,5 0,1
(*) Ekim ayı tahminlerine göre fark (**) Ekim ayı tahmini

Değişim* 

(% puan)
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Kaynak: TCMB, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

 
  

Türkiye’ye yönelik uluslararası değerlendirmelerde 
sıkça dile getirilen ve politika yapıcılar tarafından da 
yakın takipte tutulan reel sektörün döviz pozisyonu 
ülke ekonomisinin ve finansal sisteminin sağlıklı 
işleyişini sürdürmesi açısından önem taşıyor. TCMB 
verilerine göre Türkiye’de reel sektörün net döviz 
pozisyonu kısa vadede fazla verme eğiliminde olsa 
da, uzun vadede görece yüksek bir düzeyde açık veriyor. Son verilere göre Ekim 2017 itibarıyla reel sektörün 
kısa vadeli net döviz pozisyonu 7 milyar USD civarında fazla verirken, uzun vadeli net döviz pozisyonu 219 
milyar USD ekside gerçekleşti.  

Reel sektörün döviz pozisyonu riskini kontrol altında tutmak amacıyla çıkarılan son düzenleme, Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Kanunu çerçevesinde 2009 yılından bu yana yapılagelen diğer bazı düzenlemeler ile birlikte 
ele alındığında reel sektöre yönelik döviz cinsi borçlanma stratejisinin daha açık ve detaylı bir hal aldığı 
izleniyor. 

  Neden Önemli ? 

 Sektörel Gelişmeler 

Reel sektörün döviz kredisi kullanımına ilişkin yeni düzenleme... 

Reel sektörün yabancı para pozisyonunun daha iyi yönetilmesi amacıyla döviz kredisi kullanım koşulları sıkılaştırıldı. Yeni 
düzenlemeye göre kredi borcu 15 milyon USD’nin altında olan şirketler ancak son 3 yıldaki döviz gelirlerini aşmayacak 
tutarda kredi kullanabilecekler. Düzenlemenin kapsamı dışında tutulanlar arasında kamu kurumları, bankalar ile 
Türkiye'de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketlerinin kullanacakları döviz kredileri ile kullanım tarihinde 
kredi bakiyesi 15 milyon USD ve üzerinde olan Türkiye'de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredileri bulunuyor. 
Ayrıca, döviz geliri bulunmayan şirketlerin 5 milyon USD’lik döviz kredisi alt limit kısıtı da 15 milyon USD’ye çıkarıldı. Bir 
süredir detayları ilgiyle beklenen söz konusu düzenleme 2 Mayıs’tan itibaren uygulanmaya başlanacak.  

Turizm sektörü… 

Alman Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı’nın yaptığı açıklamaya göre Almanya’dan yapılan ön rezervasyonlar son 
dönemde hızlı artış kaydetti. 2017’de turist sayısında izlenen toparlanmanın Avrupalı turistlerden kaynaklanmaması 
turizm gelirlerinin seyri açısından bir miktar endişe yaratmıştı. Kasım itibarıyla 12 aylık kümülatif olarak geçtiğimiz 
yılsonuna kıyasla Rus turist sayısının 5 katına çıktığı, diğer yandan Almanya’dan gelen turist sayısının %8 oranında 
gerilediği görülüyor. 

Turizm Yatırımcı Derneği Başkanı Oya Narin de Almanya ve İngiltere vatandaşlarının Türkiye’ye yönelik ilgisinin arttığını 
gözlemlediklerini belirterek bu yöndeki haberleri teyit etti. Ayrıca Narin, sektörün borçluluk durumuyla ilgili de 
açıklamalarda bulundu. Turizm sektörünün 2013 ve 2014 yıllarındaki hızlı büyümesinin ardından 2015 ve 2016 
yıllarındaki zorluklara yatırım sürecinde yakalandığına dikkat çeken Narin, KGF’nin olumlu etkisini kredilerin yeniden 
yapılandırılması kanalıyla hissettiklerini ancak sektörün kendine özgü bazı nitelikleri nedeniyle daha rahat bir ödeme 
planına gereksinim duymaya devam ettiğini belirtti. Sektöre ilişkin öne çıkan bir diğer açıklama da Kalkınma Bakanı 
Elvan’dan geldi. Elvan turizmde bir dönüşüm yaşanması gerektiğini savundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu yıl 
sektöre ilişkin yeni strateji çalışmalarına başlayacağını açıklayan Elvan, kamu-özel yatırımlarının turizm sektöründe daha 
fazla yer bulmasının amaçlandığını belirtti.  

(*) Son veri Ekim 2017. 

(milyar USD) 2009 2013 2016 2017*

   Kısa Vadeli 10 -4 1 7

   Uzun Vadeli -77 -168 -207 -219

Toplam -67 -171 -206 -212

F inansa l  Olm ayan Kes im in Net Döviz  Poz i syonu                               
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YASAL UYARI 

Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendir-

me amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak 

yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, 

raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, 

değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildi-

rimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlar-

dan Türkiye İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. 

İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen 

çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır. 
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Bütün yayınlarımıza https://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 
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