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Geçtiğimiz haftanın başına yine ABD İran gerilimi damgasını vurdu. İran’ın Irak’taki ABD üslerini vurmasının ardından 
piyasalardaki gerilim, saldırının etkilerinin az olması ve Trump’ın yaptığı açıklamalar ile tansiyonun düşmesini sağladı.  
Bu gelişmelerin ardından petrol fiyatları sert düşerken altında düşüş nispeten daha yavaş oldu. 

ABD tarım dışı istihdam verisi 160 bin beklenirken, 145 bin ile beklentilerin altında kaldı. İşsizlik verisi %3,5 oranında 
kalırken ortalama saatlik ücretler de beklentinin altında yıllık %2,9 oranında gerçekleşti. İstihdam verisinin güçlü kalmaya 
devam ettiği görülüyor.

EUR/USD paritesi, 50 günlük hareketli ortalamanın altına gerileyerek 1,1091 seviyelerini gördü. ABD tarım dışı istihdam 
verisinin açıklanması sonrasında tekrar 1,1100 seviyesi üzerine çıkarak haftayı 1.1121 seviyesinden tamamladı. 

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, faiz indirim sinyali vererek ekonomide zayıflıkların  
görülmesi halinde gerekli adımların atılacağını açıkladı. Ayrıca merkez bankalarının ellerindeki cephanenin azalmış olması  
nedeniyle derin bir ekonomik daralmada, etkin bir para politikasını yürütemeyeceklerini de ifade etti. 

ABD İran gerilimi ile olumsuz etkilenen ülkemiz piyasaları da, gerginliğin azalması sonrası olumlu yöne dönerek, BIST 
100 endeksinde %4’lerin üzerinde artışlar gerçekleştirdi. Endeks haftayı 118.663 puandan kapattı. Dolar TL kuru 5,90’ın 
altına gerileyerek son işlem gününde 5,87 seviyesine geriledi. 

TCMB Ocak 2020 beklenti anketi istatistiklerini yayınladı. Yayında; 
Enflasyon ile ilgili olarak “2020 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 10,01 olmuştur. 
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,07 iken, bu anket döneminde yüzde 9,54 olmuştur. 
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,94 ve yüzde 8,51 olarak gerçekleşmiştir”,
Döviz ile ilgili olarak “2020 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 6,41 TL olmuştur.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket dönminde 6,35 TL iken, bu anket döneminde 6,43 TL 
olarak gerçekleşmiştir”, Faiz ile ilgili olarak “BİST Repo ve Ters Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz 
oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,40 iken, bu anket döneminde yüzde 11,43’e gerilemiştir.  
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,41 iken bu 
anket döneminde yüzde 11,31 olmuştur.” 

Büyüme ile ilgili olarak ”GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket 
döneminde yüzde 3,4 olmuştur. 2021 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşmiştir” 
ifadelerine yer verilmiştir. 

TUİK Ekim 2019 ayı işgücü istatistiklerini haber bülteni ile yayınladı. Bültende; işsizlik oranının %1,8 puanlık artışla %13,4 
seviyesinde gerçekleştiği, tarım dışı istihdam oranının da  2,1 puanlık artış ile %15,7 seviyesinde, genç nüfusta işsizlik 
oranının ise %25,3 olduğu açıklandı.
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