
Finansal Piyasalara Bakış Bülteni
03 Şubat 2020

Sayı 2020 - 28

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

Korona virüs ile ilgili gelişmeler dünyada gündemin ilk sırasında olmaya devam ediyor.  Dünya Sağlık Örgütü,’  
uluslararası acil durumu’ ilan ederken seyahatler üzerinde herhangi bir kısıtlamama getirmemiş olması endişeleri bir nebze 
de olsa gidermiş oldu. Virüsle ilgili haberler ve gelişmeler piyasalar tarafından hafta içinde de yakından takip edilmeye devam 
edecek.  Çin İmalat PMI endeksinin beklentilere paralel gelmesi piyasaların toparlanmasını sağladı. Petrol fiyatları da virüs  
haberlerinin etkisiyle haftayı düşüşle kapattı.  Son işlem gününde Brent petrol 56,65 ve WTI petrol 51,57 dolardan işlem 
gördü. 

ABD Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75’de bıraktı. Fed Başkanı Powell, ticaretteki  
belirsizliklerin azaldığına, küresel büyümede dengelenme işaretleri alınmaya başlandığını ancak korona virüs salgınının 
son derece ciddi bir konu olduğunu ve bu durumun Çin’in büyümesini olumsuz yönde etkileyebileceğini de ifade etti.

İngiltere 47 yıl sürdürdüğü AB üyeliğinden 31 Ocak 2020 itibariyle ayrıldı. İki yıl devam eden çalışmalar sonucunda 
Brexit süreci tamamlanmış oldu. İngiltere geçiş sürecinde ticaret, güvenlik, sağlık, ulaşım vb. konularda AB ile yeniden 
anlaşma yapmak için müzakerelerde bulunacak. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Japon Nikkei gazetesi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede 5,7 - 5,9 
aralığının dolar TL kurunda rekabetçi bir kur seviyesi olduğunu, Türkiye ekonomisi için en kötünün geride kaldığını, iç ve 
dış şoklara karşı dirençli olduğunu ifade etti. 

TCMB Başkanı Murat Uysal “Enflasyon Raporu 2020-I”in tanıtımına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Sn.Uysal 
toplantıda “Makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ve küresel gelişmelerin katkısıyla Türkiye’nin risk primi bir önceki 
rapor dönemine göre belirgin ölçüde geriledi. Enflasyon beklentilerindeki ve ülke risk primindeki iyileşme uzun vadeli 
faizlerin düşmesini sağladı. Böylelikle, kredi faiz oranlarındaki gerileme ve iç talepteki toparlanmayla kredi büyümesi hız 
kazandı.” şeklinde açıklamada bulundu.  
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/baskanin+konusmalari/2020/
konusmab30_01_2020

TUİK tarafından yayınlanan bültenlerde; 
- Ekonomik güven endeksi 2019 Aralık ayında 96,5 iken, 2020 Ocak ayında %0,6 oranında artarak 97,1 değerine  
yükseldiği, ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven  
endekslerindeki artışlardan kaynaklandığı,

- Geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılında bir önceki yıla göre %2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar, 
ithalat ise %9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar olarak gerçekleştiği,

- Dış ticaret açığı 2019 yılında, bir önceki yıla göre %43,5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon 
dolara gerilediği ve ihracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında 75,3 iken 2019 yılında %84,6 olduğu, 

- Turizm gelirleri 2019 yılında geçen yıla oranla %17 artarak 34,5 milyar dolar ve ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 
2019 yılında bir önceki yıla göre %13,7 artarak 51 milyon 860 bin 42 kişi olduğu, bunların %86,2’sini 44 milyon 712 
bin 970 kişi ile yabancılar, %13,8’ini ise 7 milyon 147 bin 72 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturduğu 
açıklandı. 

Standart and Poors Türkiye’nin kredi notunda bir değişikliğe gitmeyerek “B+” olan notunu durağan olarak teyit etti.
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