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Uyarı: Bu bülten bir yatırım, menkul kıymet alım satım vb. işlemlere kaynak teşkil etmez. Yatırım tavsiyesi içermez.

Çin’de büyümenin %3-4 sevilerine çekilmesi beklenirken, Kasım ayı imalat PMI (satın alma yöneticileri endeksi) verileri 
49,3’den kritik seviye 50’yi aşarak 50,2 seviyesine yükselerek daralma bölgesinden çıktı. Hizmet PMI verisi de  52,8’den 
son 7 ayın en yüksek seviyesi 54.4’e çıktı. Çin’den gelen bu veriler global büyümenin devam edeceği beklentilerini 
arttırdı.

Altın fiyatlarında kararsızlık devam ederken haftanın son günü Brent petroldeki %4,4’e varan düşüş oldukça dikkat 
çekti. Trump’ın Hong Kong protestocularını destekleyen yasayı onaylaması, ABD Çin ticaret anlaşmasında gelecek  
dönemlerde diğer fazlardaki anlaşma belirsizliği, petrol üretiminin ve stoklarının artması nedeni ile petrolün sert düştüğü 
değerlendiriliyor.  

Fitch’den de Türkiye için olumlu haber geldi. Ekonomide toparlanmanın, enflasyon ve cari açıkta da gerilemenin devam 
edeceğini beklendiği belirtildi. Küresel faiz oranlarının düşük kalmasının Türkiye gibi pek çok gelişmekte olan ülkeyi 
desteklediği, ancak siyasi, jeopolitik ve ABD yaptırım risklerinin  iç piyasada dalgalanmalara sebebi verebileceğine 
dikkat çekildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Aralık 2019 ve Şubat 2020 arası toplam 60,3 milyar TL iç borç seviyesine karşılık 61,6 milyar 
TL borçlanmaya gideceğini açıkladı. (İç Borçlanma Stratejisi Aralık 2019 - Şubat 2020) 5 yıllık Türkiye CDS’i ancak 320 
seviyesinin altına gerileyebildi. 

İstanbul Sanayi Odası’nın 27 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen meclis toplantısına katılan TCMB Başkanı Murat Uysal, 
zorunlu karşılıklar gibi makro ihtiyati araçları da etkin bir şekilde kullanarak reel sektörü finansal risk yönetimi ve krediye 
erişim konularında desteklemeye devam edileceğini ifade etti. TCMB tarafından Kasım 2019 Finansal İstikrar Raporu da 
açıklandı. (Finansal İstikrar Raporu) Raporda hazine tahvil getirilerinin diğer gelişmekte olan ülkelerin üzerinde 
seyretmesi dikkat çekti. 

BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile özel sektörün kredi değerliliğini tespit etmek amacıyla japonya  
merkezli JCR Avrasya’nın %85,05 hissesi satın alınarak Türkiye’nin yerli ve milli kredi derecelendirme kuruluşu oluşturuldu.  
JCR Avrasya’nın %18,50 hissesi Borsa İstanbul’a kalan kısmı ise finans kurumları arasında dağıtılacak. 

Haftanın önemli gelişmeleri arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı 3-4 Aralık’taki NATO zirvesi, enflasyon 
ve büyüme verisindeki açıklamalar ön plana çıkacak.
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