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Ülkemizin başı sağ olsun. Suriye’de 27 Şubat 2020 akşamı gerçekleşen saldırılarda 34 şehidimize Allah’tan rahmet 
yakınlarına sabırlar, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Yapılan bu saldırı sonrası haftanın son günü Korona 
virüsü salgınının etkileri ile beraber Türk varlıkları Ağustos 2018’den bu yana en büyük kayıpları yaşadı. 5 yıllık Türkiye 
CDS primi haftayı 322,65 seviyesinden, dolar Türk Lirası 6,24 seviyelerinden kapattı. Bu saldırı sonrası Türkiye sınırdan 
geçmeye çalışan göçmenleri durdurmayacağını açıkladı. 

Korona virüsünün başta Güney Kore, İtalya, İran, Japonya olmak üzere diğer ülkelere de hızla yayılması sonucu,  
küresel büyümenin de etkilenerek durgunluğa yol açacağı endişeleri ile dünya borsalarında ve emtialarda önemli boyutta 
kayıplar yaşanmaya devam etti. ABD 10 yıllıklar 1,13 seviyelerine kadar geriledi.

ABD ile Taliban barış anlaşması imzaladı. Yapılan ortak açıklamada Taliban’ın anlaşmaya uyması halinde ABD ve  
müttefikleri 14 ay içinde askerlerini Afganistan’dan geri çekecekler.

Çin’in Korona virüsünün etkisiyle Şubat ayı PMI verisi 35,7 olarak gerçekleşti. 45 olan beklentiye göre oldukça 
düşük gerçekleşen bu veri Çin’in birinci çeyrek büyümesi ile ilgili de zayıf bir verinin oluşacağına da işaret ediyor. 
Çin’de çalışanlar yeniden işe dönmeye başladı, ancak yeterli kapasiteye ulaşmanın Mart ayı sonunu bulabileceği  
değerlendiriliyor. 

Euro dolar paritesi yönünü yukarıya çevirerek haftayı 1,1027 seviyesinden kapattı. Ay içinde 1,0784 seviyelerine  
kadar gerileyen parite, Almanya’nın alt yapı paketlerini açıklayabileceği ve FED’in faiz indirimlerine devam edebileceği 
beklentileri ile geçtiğimiz hafta yükseldi.

Ons altın hafta içinde 1.688 dolar seviyelerini gördükten sonra 1.586 seviyelerine geriledi. Altındaki düşüşün temel 
nedeninin piyasa oyuncularının nakite geçme isteği olduğu düşünülüyor. 

TÜİK 2019 yılında Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) 2019 %0,9 arttığını açıkladı.  Açıklamada; üretim yöntemine göre 
cari fiyatlarla GSYH, 2019 yılında bir önceki yıla göre %14,9 artarak 4 trilyon 280 milyar 381 milyon TL olduğu, kişi başına 
GSYH cari fiyatlarla 51 834 TL, ABD doları cinsinden 9 127  olarak hesaplandığı ifade edildi. 
Kaynak: tuik.gov.tr

Yine TÜİK’in açıkladığı genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Ocak 
ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 artarak 14 milyar 759 milyon dolar, ithalat %18,8 artarak 19 milyar 207  
milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında dış ticaret açığı %94,3 artarak 2 milyar 290 milyon dolardan 4 milyar 448  
milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak ayında %85,8 iken, 2020 Ocak ayında %76,8’e geriledi. 
Kaynak: tuik.gov.tr

TCMB, Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesine ilişkin yayınladığı bildiride; “resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre 
yüzde 2,9 azalarak 102,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları 
bir önceki aya göre yüzde 4,7 azalarak 73,5 milyar ABD doları olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 
yüzde 2,4 artarak 27,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir” açıklaması yapıldı. 
Kaynak: tcmb.gov.tr

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33603
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33849
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Odemeler+Dengesi+ve+Ilgili+Istatistikler/Uluslararasi+Rezervler+ve+Doviz+Likiditesi/
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