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Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan veriler ülkede talep görünümünün canlı seyrine işaret ederken, Euro Alanı’nda
açıklanan Aralık ayı tüketici güven endeksi bölgede talep koşullarının kötüleştiği sinyalini verdi. Yurt içinde Pazartesi
akşamı “kur korumalı TL vadeli mevduat” ürünü duyuruldu. İzleyen günlerde döviz kurlarında hızlı gerileme gözlenirken,
tüketici güven endeksi Aralık’ta tarihi düşük seviyeye indi. Aralık ayında reel kesim güveni de geriledi. Bu hafta, yurt içinde
Kasım ayına ilişkin dış ticaret ve Aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verileri takip edilecek.

ABD’de açıklanan veriler iç talebin canlı seyrettiğine işaret etti.
ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi Kasım ayında piyasa
beklentisi paralelinde aylık bazda %0,6 arttı. Endeks, yıllık bazda da %5,7 ile
1982'den bu yana en hızlı artışını kaydetti. Aynı dönemde dayanıklı mal
siparişleri aylık bazda %2,5 ile beklentilerin üzerinde yükseldi. Ülkede
tüketici güveni endeksi Aralık’ta bir önceki aya göre 3,9 puan artarak 115,8
düzeyine çıktı. Tüketici güveninde yılın son ayında da devam eden iyileşme,
artan vakalara ve mali teşviklerin azalmasına karşın ekonomik aktivitedeki
olumlu seyrin sürdüğüne işaret etti. 18 Aralık ile biten haftada işsizlik maaşı
başvuruları 205 bin kişi ile bir önceki hafta açıklanan seviyesini korudu.
Öte yandan, Euro Alanı’nda açıklanan Aralık ayı tüketici güven endeksi
bölgede talep koşullarının kötüleştiği sinyalini verdi.
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Salgına ilişkin endişelerin hafiflemesi petrol piyasasına olumlu yansıdı.
Geçtiğimiz hafta Perşembe günü ABD Gıda ve İlaç Kurumu, Pfizer ve Merck
firmalarının geliştirdiği antiviral Covid-19 ilaçlarının kullanımına yetki
verirken, salgına ilişkin endişelerin hafiflemesi petrol fiyatlarına da olumlu
yansıdı. Brent türü ham petrolün varil fiyatı, işlem hacminin azalmasına
karşın haftalık bazda %3,6 artışla 76,1 USD seviyesine yükseldi.
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Yurt içinde tüketici güven endeksi Aralık’ta tarihi düşük seviyeye geriledi.
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Yurt içinde tüketici güven endeksi, Aralık ayında aylık bazda %3,1 düşüşle
68,9 puana geriledi. Böylece endeks, verilerin yayımlanmaya başladığı
2004'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Bu dönemde, mevsim
etkilerinden arındırılmış reel kesim güven endeksi de bir önceki aya göre 1,9
puan azalarak 110,1 seviyesinde gerçekleşti. Diğer taraftan, mevsim
etkilerinden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,8
puan artarak %78,4 düzeyine yükseldi.
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Kur korumalı TL vadeli mevduat uygulaması duyuruldu.
Pazartesi akşamı duyurulan “kur korumalı TL vadeli mevduat” ürününün
detayları Salı günü Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna
göre, sadece gerçek kişilerce açılabilecek olan TL vadeli hesaplar üzerinde
işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı
kıyaslanarak, hesap bu oranlardan daha yüksek olanı üzerinden
nemalandırılacak. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranının üzerinde
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kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.
Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadelerle açılabilecek olup, bankalarca
uygulanacak minimum faiz oranı politika faizi, azami faiz oranı ise politika
faizinin 300 baz puan üzerinde belirlenecek.
TCMB de, Hazine'nin TL’ye dönüşüm uygulamasına katkı sunmak amacıyla
20 Aralık öncesinde açılan hesapları kapsayan "bir defalık döviz tevdiat
hesabı dönüşümü" ürününü açıkladı. Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalara
kur riskini yönetebilmeleri amacıyla TCMB nezdinde ihale yoluyla ve BİST
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı
gerçekleştirileceği duyuruldu.
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Yabancı ziyaretçi girişi Kasım’da yıllık bazda %111,5 oranında arttı.
Kasım ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı
ayına göre %111,5 oranında artış kaydetti. Böylece, Ocak-Kasım döneminde
yabancı ziyaretçi sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %89,6 artarak
22,8 milyon oldu. Bununla birlikte yabancı ziyaretçi sayısının pandemi
öncesindeki 2019 yılının Ocak-Kasım dönemiyle karşılaştırıldığında %46,8
azaldığı gözleniyor. 2021 yılının ilk 11 ayında Türkiye’ye en fazla ziyaretçinin
geldiği ülke %20 pay ile Rusya olurken, Rusya’yı %13 pay ile Almanya ve %9
pay ile Ukrayna takip etti.
Finansal piyasalar…
Küresel piyasalar Omicron varyantı kaynaklı endişelerle hafta başında baskı
altında kalırken, geliştirilen Covid-19 ilaçlarının kullanımına yetki
verilmesinin de etkisiyle salgına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle haftanın
ikinci yarısında olumlu bir görünüm sundu.
Yurt içinde “kur korumalı TL vadeli mevduat” ürününün duyurulmasının
ardından döviz kurları hızlı gerilerken, yurt içi piyasalarda hafta genelinde
yüksek düzeyde oynaklık gözlendi. USD/TL haftayı %35,1 düşüşle 10,65,
EUR/TL de %34,7 azalarak 12,05 seviyesinden tamamladı. Hafta başından
bu yana birçok kez devre kesici uygulanan BIST-100 endeksi, haftalık bazda
%9,3 düşüşle 1.891 puana geriledi. Pazartesi günü 614 baz puan ile Mayıs
2020’den bu yana en yüksek düzeyine ulaşan Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS
risk primi, kurlardaki düşüş paralelinde haftalık bazda 30 baz puan azalarak
545 baz puan düzeyine indi.
Bu haftanın gündemi...
Bu hafta yılbaşı öncesinde küresel piyasalarda sakin bir veri gündemi
izlenecek. Yurt içinde ise, Kasım ayına ilişkin dış ticaret ve Aralık ayına ilişkin
ekonomik güven endeksi verileri takip edilecek.
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YASAL UYARI
Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme 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 bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan 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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