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Korona virüsünün dünyaya yayılması nedeniyle küresel ekonominin daralacağı endişelerinin devam etmesi piyasaların 
da olumsuz yönde ilerlemesine sebebiyet veriyor. Bu endişeler, önüne geçmek amacıyla FED’in politika faizini 50 baz 
puan indirmesi dahi piyasaların toparlanmasını sağlayamadığı gibi ayrıca bir panik havası da yarattı. Güvenli yatırım 
araçlarına olan talep artarken petrolde 2016 yılından bu yana en düşük seviyelere gelindi. ABD tahvillerinin getirileri 
tarihi düşük seviyelere gerilerken, altın fiyatlarında da 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeler görüldü. Diğer yandan 
hisse senedi piyasalarındaki sert satışlarda henüz hız kesmiş değil. Virüse ilişkin belirsizlik hala devam ediyor.
 
Çin ABD’ye yönelik bazı vergi tarifelerini kaldırırken, ABD ve Avrupa’da açıklanan makro ekonomik veriler ılımlı yönde 
seyrini sürdürüyor. Ancak virüs kaynaklı ölümlerin artması gelecek dönemdeki veriler ile ilgili olumsuz beklentileri de 
arttırıyor. 

Dolar endeksi sert düşerek, 96,09’a kadar gerilerken EUR/USD paritesi de Haziran 2019’dan bu yana 1,1348’e kadar 
yükseldikten sonra haftayı 12,84 seviyesinden kapattı.  

İdlib’de ateşkes sağlanması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin anlaştı. Anlaşma sonrası 
yurt içi piyasalardaki pozitif etki korona virüs nedeniyle sınırlı kaldı. 

TÜİK Şubat 2020 Tüketici Fiyat Endeksini açıkladı. TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 
%0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre 
%13,94 artış gerçekleşti. 

H-ÜFE (2017=100) 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %2,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,90, bir önceki 
yılın aynı ayına göre %12,29 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,26 artış gösterdi. 
Kanak: tuik.gov.tr

TCMB gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında, son dönemdeki hızlı kredi büyümesini ve enflasyon üzerindeki olası 
etkilerini yakından takip ettiklerini ve buna karşı hangi adımların atılabileceği ifade edildi. Nitekim hafta sonu zorunlu 
karşılık oranları ile ilgili yeni düzenlemelere gidildi. 
Kanak: tcmb.gov.tr

TÜİK geriye dönük üç yıllık uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıkladı buna göre hizmet ihracatı 2016 yılında 27,6 
milyar dolardan 2017 yılında %12,4 artışla 31 milyar dolar 2018 yılında ise %9 artışla 33,8 milyar dolar olurken, buna 
karşılık hizmet ithalatı 2016 yılında 21 milyar dolar iken 2017 yılında %6,2 artışla 22,3 milyar $ 2018 yılında ise %4,5 
artışla 23,3 milyar dolar oldu. Ülkemiz hizmet sınıflamasında her yıl fazla verirken, 2018 yılında 10,5 milyar dolar dış 
ticaret fazlası vermiş oldu.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık 
bağı bulunmayan ve yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların beraberlerinde bir takvim yılı içerisinde en 
fazla 5 kilogram ağırlığında kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbesttir” hükmü getirildi. 
Kanak: resmigazete.gov.tr

FED faiz indiriminin de etkisi ile beraber dolar/TL hafta içi 6,03 seviyelerini gördü. Haftayı 6,0967’den kapatan dolar/
Türk Lirası, gelişmekte olan diğer ülkelerin para birimlerine göre de pozitif ayrıştı. 5 yıllık CDS pirimi de haftayı 330,75 
seviyesinden tamamladı. 

Gelecek hafta korona virüsü ile ilgili gelişmeler izlenirken, yurt içinde işsizlik, ödemeler dengesi, sanayi üretimi ve TCMB 
beklenti anketleri ile ilgili açıklanacak veriler takip edilecek.

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=37156
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2020/DUY2020-12
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200303-10.htm


Finansal Piyasalara Bakış Bülteni
09 Mart 2020

Sayı 2020 - 33

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

Yayın Komitesi
Prof.Dr.M.Başaran Öztürk (Komite Başkanı)

Dr.Batuğhan Karaer

Prof.Dr.İlhan Küçükkaplan

Doç.Dr.E.Savaş Başcı


