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ABD’de dün aç ıklanan  perakende satışlar ve fabrika siparişler i veriler inin güçlü bir  

görünüm sergilem esi ABD’nin tahvil getiriler i üzerinde yukar ı yönlü baskı yaratırken, ABD  

doları önde gelen  para b irimleri karşısında değer kazandı. ABD dolar ının önde gelen  

gelişm iş ülke p ara birim ler i karşısında d eğer ini yansıtan  DXY endeksi gün  içind e 2018 

yılın ın en yüksek seviyelerin i test etti. ABD’de 10 yıl vad eli tahvil faizinin getirisi %3,06 

düzeyini aştı. Bu durum özellik le gelişm ekte o lan piyasalarda tahvil faizlerinin  

yükselm esin e ve yerel p ara b irimlerin in değer  kaybetmesin e n eden o ldu.  

Küresel piyasalarda yatırımc ılar ın riskli varlık lardan  uzak  durması dün küresel ö lçekte hisse 

senetleri piyasalarında satışları b eraber inde getirdi. Bu sabah Asya borsalarında da Kuzey  

Kore kaynak lı endişelerin  olumsuz etkileri izlen iyor. Kuzey  Kore bugün  yapılması beklenen  

Güney Kore-Kuzey Kore görüşmesini,  ABD  ve Güney Kore'nin  yaptık ları ortak  askeri 

tatbikatı gerekç e gö stererek iptal etti.  

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde işsiz say ısı 2018 yılı Şubat dönem inde geç en yılın  

aynı dönem ine göre 546 bin  kişi azalarak 3  milyon  354 bin k işi o ldu. İşsizlik  oranı da bu 

dönemde 2 puan gerileyerek %10,6 sev iyesind e gerçekleşti.  Aynı dön emde genç nüfusta 

(15-24 yaş) işsizlik oranı da 4,3 puanlık düşü şle %19 düzeyine ind i. Mevsim ve takvim  

etkilerinden arındır ılmış verilerin e göre işgücüne katılım oran ının Şubat dönem inde 0,1 

puan artarak %53,2’ye yükselmesine rağmen işsizlik  oranının %9,8 ile bir öncek i aya göre 

değişim kaydetmem iş o lması o lumlu b ir gelişm e o larak  kayda geçti.   

Merkezi yönet im bütçe açığı Nisan  ayında yıllık  bazda %7 oran ında daralarak 2,8 m ilyar  TL 

düzeyinde gerç ekleşti. 2018 yılının ilk ç eyreğinde güçlü bir görünüm sergileyen vergi 

gelirleri Nisan  ayında da olumlu  per formansın ı sürdürdü. Bu dönemde tütün mamulleri ve 

kolalı gazozlar kalemlerind en elde edilen ÖTV gelirlerindek i artış dikkat çekt i. Personel ve 

sermaye gider ler inin  bütçe harcamaları ü zerind eki yükseltici etkisi Nisan ayında da devam  

ederken, sağlık  em eklilik ve sosyal yardım  giderleri ile tarımsal destekleme 

ödemelerindek i düşü ş bütçe gid erler ini sınırlandırdı.  (Bütçe Dengesi Raporumuz)  

Mart ayında Türkiye’nin  kredi notunu bir  kad eme indirerek  Ba2'ye düşüren  uluslararası 

kredi derec elendirme kurulu şu Moody’s dün  yay ımlad ığı raporda,  Türkiye’nin  bankacılık  

sektörüne ilişkin  değerlendirmelerd e bulundu. Raporda, Türkiye ekonomisine yönelik  dış 

kaynaklı şok ihtim alin in düşük olduğu ancak  bu ihtimalin arttığı ifad e ed ilirken, bankacılık  

sektörünün fonlama ve aktif kalitesine ilişk in aşağı yönlü r isk lere dikkat çekildi. Yüksek  

tutarlı kred i ku llanan  bazı kuruluşların yaşad ığı finansal zorlukların  yanı sıra inşaat 

sektöründeki zay ıflama ve zor layıc ı faaliyet ortamı ned eniy le bankacılık  sektörünün aktif 

kalitesin in "büyük ihtimalle" bozu lacağının ifad e ed ild iği raporda bankacılık sist eminin  

görünümünün negatif o lduğu vurgulandı.  

Küresel piyasalarda ABD  doların ın güçlenm e eğiliminin  yanı sıra yurt iç ine yönelik  risk  

algısın ın bozulm asıy la USD/TL dün gün içinde 4,4740 düzeyini test etti. BİST -100 endeksi 

%1,77 oranında gerilerken, 2 y ıl vadeli gösterge tahvilin b ileşik  faizi 70 baz puan  

yükselerek  %16,80 düzeyine ulaştı.  

Dün olduğu gibi bugün d e küresel piyasalarda yoğun bir  veri gündemi izlenec ek. Ancak, 

piyasaların  seyrinde jeopolitik  gelişmeler in daha fazla etkili o labilec eği düşünülüyor. Yurt 

içinde ise Mart ayına ilişkin sanay i üretim verisi yakından tak ip edilec ek.  

Küresel piyasalarda riskli varlıklardan kaçış… 

USD/TL 4,50 düzeyine yaklaştı.  

İktisadi Araştırmalar Bölümü 
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Dünya Borsaları                                               Kapanış

MSCI Dünya Borsaları 2.120 0,75

MSCI GOÜ 1.150 1,59

MSCI Japonya Hariç Asya* 570 0,07

Dow Jones 24.706 0,78

S&P 500 2.711 0,68

Euro Stoxx 50 3.564 0,04

Shanghai* 3.183 0,28

Nikkei* 22.753 0,29

Pariteler                                 Kapanış

EUR/USD 1,1862 0,89

USD/JPY 110,32 0,70

Emtia Fiyatları Kapanış

Brent Petrol (USD/varil) 78,2 0,38

Altın (USD/ons) 1.294 1,92

Risk Göstergeleri Kapanış

ABD Hazine Tahvilleri* %3,08 8 bp

CDS-TR (5-Y) 263 28 bp

Yurt İç i  P iyasalar Kapanış

BIST-100 101.540 1,77

USD/TL 4,4450 1,78

Euro/TL 5,2853 2,21

2-Y Gösterge Tahvil Faizi %16,80 70 bp

Tahminlerimiz 2017(G)

Büyüme (%) 7,4

Cari Açık/GSYH (%) 5,6

Enflasyon (%) 11,9

(*) TSİ 08:30 verileridir.

%Değişim

%Değişim

%Değişim

(G) Gerçekleşme

%Değişim

(*) 10-Y

Değişim

2018

4,1

5,5

10,2

Dün Bugün

Yurt Dışı Dönemi Beklenti Gerçekleşme Yurt Dışı Dönemi Beklenti Önceki

ABD Perakende Satışlar (aylık) Nisan %0,3 %0,3 Euro Alanı Enflasyon (yıllık) Nisan %1,2 %1,3

Euro Alanı GSYH (yıllık) 1.çeyrek %2,5 %2,5 ABD Sanayi Üretimi (aylık değişim) Nisan %0,6 %0,5

Almanya GSYH, öncü (yıllık) 1.çeyrek %1,8 %1,6 ABD Konut Başlangıçları Nisan 1,3 milyon adet 1,3 milyon adet

Yurt İçi Yurt İçi

İşsizlik Oranı Şubat - %10,6 Sanayi Üretim Endeksi (TEA) Mart - %9,9

Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Nisan - -2,8 milyar TL

                                  Veri Gündemi

https://ekonomi.isbank.com.tr/
https://ekonomi.isbank.com.tr/UserFiles/pdf/bd_201804.pdf
mailto:kemal.gundogdu@isbank.com.tr
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(*) Endeksteki artış ABD dolarının değer kazandığını gösterir.  
Kaynak: Datastream, Reuters, TCMB, TÜİK  

YASAL UYARI 

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

me amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışma nlık 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 eks iksiz  olması konusunda herhangi bir şekilde  garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan  bilgilerde  herhangi bir bildi-

rimde bulunmaksız ın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle  doğ rudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlar-

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

İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif  hakkı olup, Bankamızın yazıl ı izni al ınmaksızın herhangi bir kişi  ta rafından, herhangi b ir amaçla, kısmen veya  tamamen 

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