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Prof. Dr. Göksel Aşan
Geçtiğimiz hafta kurlardaki ani yükseliş
ile başladı. Ardından Merkez Bankası’nın
döviz likiditesini arttırıcı tedbirleri geldi.
Bununla birlikte haftaya damga vuran
gelişme
Külliye’de
Cumhurbaşkanı
başkanlığında yapılan ekonomi yönetimi
toplantısı oldu. Bir diğer önemli gelişme
faiz cephesinden geldi. Ziraat Bankası
konut kredisi faizlerini %0,98’e indirdi.
İçeride yoğun bir veri akışı olmadığı için
gündem açıklamalarla belirlendi denebilir.
Dış alemde en sarsıcı gelişme yine
Trump’ın bir açıklaması oldu. ABD İran ile
yürürlükte
olan
nükleer
enerji
anlaşmasından çekildi. Bunun da ötesinde
Trump İran’a yönelik yeni ambargoların
geleceğini ilan etti.
Haftanın ilk günü kurda %2’leri aşan
yukarı yönlü hareket TCMB’nin rezerv
opsiyonu mekanizmasında (ROM) yaptığı
değişiklik ile bir miktar dizginlenebildi.
ROM döviz imkanı üst sınırı 55’ten 45’e
indirilerek döviz likiditesinde artış
sağlandı. Ardından TCMB döviz depo
ihalelerinde miktar 1,25 Milyar ABD
Dolarından 1,5 Milyara yükseltildi. Rezerv
opsiyonu bankaların mevduatları için
merkez bankasında tutmaları gereken
zorunlu karşılığın bir kısmının yabancı
para
cinsinden
tutulabilmesi
uygulamasıdır. Bu oran değişikliğe kadar
%55 ile sınırlı idi. Bankalar bu limitin
tamamını kullanmış durumdaydı. Limit
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%45’e indirildiğinde bankaların aradaki 10
puanlık farkı TL olarak tutmaları gerektiği
için rezervdeki dövizleri kadar likit
duruma geldiler. Döviz depo ihalesinde
üst sınırın arttırılması da benzer bir etkiye
yol açmak üzere alınmış bir karar. Burada
da toplamda 6,5 Milyar USD’lik toplam
ihale imkanı 7,5 Milyara çıkarılmış oldu.
Sonuç olarak bunların geçici olmakla
beraber anlık aşırı oynaklığı dengelemesi
açısından başvurulabilecek yöntemler
olduğunu söyleyebiliriz. Pazartesi ve Salı
alınan bu kararlar bir ölçüde kurları
dengelemekte başarılı oldu diyebiliriz.
Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantı
aslında uzun süredir piyasaların beklediği
bir gelişme idi. Zira son zamanlarda,
kambiyo rejimi, sermaye hareketleri, döviz
hesapları vb. konularda piyasalarda ciddi
söylentiler yayılmaya başlamıştı. Kasıtlı
olarak çıkarılan söylentiler olsa da
piyasalar zaten tedirginliğin olduğu
dönemlerde oldukça “uçuk” senaryolara
bile dikkat kesilebiliyor. Bu açıdan en
yetkili kanaldan piyasaları bu açıdan
rahatlatmak gerekli hale gelmişti. Toplantı
sonrasında bu konulara yapılan vurgunun
ardındaki
sebebin
bu
olduğunu
düşünüyoruz.
Açıklama
sonrası
piyasadaki hareket de bir rahatlamayı
göstermiş oldu. Gerçekten de yaşanılan en
zor krizlerde dahi bu tür tedbirlere baş
vurulmamışken bu söylentilerin çıkıyor ve
yayılıyor olması düşündürücüdür. Şunu
belirtelim ki Türkiye’nin şu an içinde
bulunduğu ekonomik tablo ne bir
kambiyo rejimi değişikliğini ne döviz
hesaplarına dair bir tasarrufu, ne de
sermaye hareketlerinde bir kontrol artışını
gerektirmektedir. Türkiye böyle bir
tablodan çok uzaktır.
Konut sektöründe
satışlarda oldukça

özellikle ipotekli
ciddi bir düşüş
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olduğunu veriler gösteriyordu. Faizlerin
geldiği bu seviyede elbette bu beklenen bir
tabloydu. Bununla birlikte son dönemdeki
yatırımlar ve kentsel dönüşüm ile birlikte
konut stokunda hızlı bir artış gerçekleşmiş
durumda. Özellikle yılbaşından bu yana
sektörde bir bozulmanın olduğu ve bazı
firmaların iflasın eşiğine geldiği sıkça
dillendiriliyordu. Sektörün bankacılık
tarafında da önemli riskler taşıdığı dikkate
alındığında bir müdahale ihtiyacı iyice
belirginleşmişti. İnşaatta özellikle yap-sat
olarak adlandırılan projeleri yürüten
müteahhitlerin bankalara olan borçlarında
yaşadıkları zorluklar da bu faiz kararının
alınmasında etkili oldu. Biz bu kararı
oldukça yerinde bir gelişme olarak
değerlendiriyoruz. Bu yeni faiz oranları ile
hem sektör stoklarını bir miktar
eritebilecek
hem
de
bankaların
alacaklarındaki
riskleri
oldukça
azalacaktır. Diğer yandan özellikle
tasarruflarını
döviz
olarak
tutan

vatandaşların
da
konut
sektörüne
yönlendirilmelerinin de önemli olduğunu
düşünüyoruz. Bu açıdan peşin alımlar için
de bazı ek istisnaların ve teşviklerin yararlı
olabileceğini belirtmek isteriz.
Trump’ın İran kararı özellikle petrol
fiyatlarına yapacağı artış baskısı dolayısı
ile bizi yakından ilgilendiriyor. Elbette
komşumuz olması hasebi ile birçok başka
olumsuzluğu da olacaktır. Ancak özellikle
enerji fiyatlarındaki artışın hem cari açık
hem de enflasyon üzerindeki etkisi
oldukça yüksek. Bu açıdan buradaki
gelişmeleri
yakından
takip
etmek
gerekiyor. Olası bir ambargo ticaret
açısından
Türkiye’ye
bazı
fırsatlar
çıkarabilir ancak bunun petrol fiyatları
üzerinden maliyet etkisi daha ağır
basabilir. Önümüzdeki günlerde buradaki
tablo netleşince görüşlerimizi daha
ayrıntılı paylaşacağız.

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'ekonomi' toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
Başkanlığı'nda
toplanan
Ekonomi
Koordinasyon
Kurulu
toplantısından
sonra yapılan açıklamada, "Faiz-döviz
kuru baskısına tedbir alınacak. Ülkemiz
ekonomisinin en önemli çıpalarından olan
mali
disiplinden
asla
taviz
verilmeyecektir" denildi.
Ekonomi
değerlendirme
ilişkin açıklama şöyle:

toplantısına

“Toplantıda, hükümetin, para ve maliye
politikaları
konusundaki
hedeflerine
ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir. Bu
çerçevede;
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Ülkemiz
ekonomisinin
en
önemli
çıpalarından olan mali disiplinden asla
taviz verilmeyecektir.
Harcamalarda ortaya çıkan artışları telafi
edecek önlemler hayata geçirilmektedir.
Orta ve uzun vadede kamu maliyesinde
bozulmaya yol açmayacak bir yaklaşımla
hareket edilecektir.
Faiz ve döviz kuru baskısını azaltmak,
bununla birlikte enflasyonla daha etkin
mücadele etmek için gereken tedbirler
alınacaktır.
Bunun
için Merkez
Bankası elindeki
araçları etkin şekilde kullanmaya devam
edecektir.
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Açık piyasa ekonomisi politikalarına sıkı
sıkıya sahip çıkılacaktır.
Kur rejimi, döviz tevdiat hesapları ve
kambiyo rejimi başta olmak üzere hiçbir
konuda, piyasa mekanizması dışında
yöntemler asla söz konusu değildir.
Türkiye,
büyüme
odaklı
ekonomi
politikaları sayesinde bugünkü seviyesine
gelmiştir.
Ülkemiz, önümüzdeki dönemde de yine
büyüme esaslı ekonomi politikalarıyla
yoluna devam edecektir.
Büyüme
politikalarımızın
odağında,
kamunun yönlendiriciliği, desteğiyle ve
teşvikiyle
özel
sektör
bulunmayı
sürdürecektir.
Uluslararası
yatırımcılar
açısından
ülkemizin cazibesini artıracak adımlar
atılacaktır.

Bankacılık
sektörümüz,
sermaye
yeterliliği, aktif kalitesi, likidite düzeyi ve
uluslararası piyasalara erişim imkanı
bakımından
tarihinin
en
güçlü
seviyesindedir.
Bir süredir mevduattaki artış, kredilerdeki
artış oranının üzerinde seyretmektedir.
Reel kesimin
kolaylaştırmaya
atılacaktır.

finansmana
yönelik

ihtiyacını
adımlar

Bankalara, ekonomimizin en önemli itici
güçlerinden olan gayrimenkul sektörüne
yönelik kredilerde kolaylık sağlamaları
tavsiye edilmiştir.
Mevcut döviz ve altın varlıklarının etkin
kullanımına
yönelik
çalışmalar
gerçekleştirilecektir.
Varlık Barışı uygulaması, yurt içi ve yurt
dışı birikimleri kapsayacak şekilde
genişletilecektir.”

Hükümetin art arda ekonomiye can katmak için aldığı kararlara Ziraat Bankası da katıldı
ve konut kredisi faiz oranları düşürüldü.
Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar olan
konut kredilerinde faiz oranının yüzde
0.98'e çekildiğini açıkladı.

Ziraat Bankası'nın ardından Halkbank da
konuk kredisi faizi oranında indirime gitti
ve 0,98'e çekti.

Merkez Bankası'ndan dövizde yeni hamle
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Banka TL döviz depo ihale tutarını 1,5
milyar
dolara
çıkardı.
Buna göre, halihazırda en fazla 6,25 milyar
dolar olan söz konusu ihalelerin toplam
bakiyesi 7,5 milyar dolara ulaşabilecek.
Bunun yanında 2018 yılının ikinci
çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası

uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine
ilişkin takvim ekteki şekilde güncellendi.
Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak
vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut
5,3 milyar dolardan 7,1 milyar dolara
ulaşabilecek

Konut sektörüne yeni teşvikler
2018’in ilk çeyreğinde konut satışları %6,7
oranında
gerilerken,
piyasadaki
sıkışıklığın giderilmesi amacıyla alınan
önlemler yakından takip ediliyor. Maliye
Bakanlığı,
taşınmazların
alım-satım

maliyetlerine ilişkin vergilerin 6 aylığına
azaltıldığını açıkladı. Bu kapsamda %18
KDV oranına tabi konut teslimlerindeki
oran 31 Ekim'e kadar %8'e indirildi. Tapu
harcı oranı da %4'ten %3'e düşürüldü

Başbakan Yıldırım’dan ‘Kredi Garanti Fonu’ açıklaması
Başbakan
Binali
Yıldırım,
“Cumhurbaşkanımızın
başkanlığında
yaptığımız ekonomi toplantısıyla Kredi
Garanti Fonu’nun (KGF) 2018 yılında da

aynı şekilde
verdik.” dedi.

devam

etmesine

karar

Merkez bankası döviz rezervleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın
(TCMB) verilerine göre 2 Mart ile biten
haftada net uluslararası rezervleri 166.564
milyar TL (29.401 milyar dolar) oldu.
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TCMB verilerine göre net yabancı varlıklar
bir önceki haftaki 135.5 milyar TL'den
129.8 milyar TL'ye geriledi.
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Dış Ticaret Endeksleri, Mart 2018
İhracat birim değer endeksi Mart ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 arttı.
Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre,
gıda, içecek ve tütünde %0,4, yakıtlarda
%24,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek,
tütün hariç) %8,8 artarken, ham
maddelerde (yakıt hariç) %2,5 azaldı.
İhracat birim değer endeksi 2018 yılı
birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci
çeyreğine
göre
%7,7
arttı.
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İthalat birim değer endeksi Mart ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre %7,7 arttı.
Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre,
gıda, içecek ve tütünde %0,8 azalırken,
ham maddelerde (yakıt hariç) %10,8,
yakıtlarda %19,9 ve imalat sanayinde
(gıda, içecek, tütün hariç) %5,3 arttı. İthalat
birim değer endeksi 2018 yılı birinci
çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine
göre %8,7 arttı.
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İthalat Miktar Endeksi Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim(%)
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TCMB repo ihalesi açmadı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo
ihalesi açmadı. TCMB, bugün miktar
yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi

açmadı. Merkez Bankası, 12 Ocak
2017'den bu yana repo ihalesi
düzenlemiyor.

Otomotiv satışlarında yavaşlama
Döviz kurlarında yaşanan gelişmeler
nedeniyle enflasyonun oldukça üzerinde
artış kaydeden otomobil fiyatları, iç
pazarda satışlar üzerinde baskı kuruyor.
Nisan 2018 itibarıyla, Türkiye’de otomobil
fiyatları geçtiğimiz yılın aynı döneminde

göre %26,7 oranında yükseldi. Aynı
dönemde yurt içinde otomobil satışları ise
%5
gerilerken
hafif
ticari
araç
satışlarındaki düşüş %11 düzeyinde
gerçekleşti.

Koç Holding ilk çeyrekte 1,14 milyar TL net kar elde etti
Koç Holding, yılın ilk çeyreğinde 1,14
milyar TL net kar elde etti. Şirket
tarafından yapılan açıklamaya göre Koç

Holding'in satış geliri aynı dönemde
24,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Etiler'deki arazi için İBB servet ödeyecek
Yıllardır süren Etiler'deki arsa davasında
mahkeme kararını verdi. 4 farklı bilirkişi
heyetinin rapor verdiği davada mahkeme,
yıllardır boş olan 7 bin 272 metrekarelik
arsa
için
İstanbul
Büyükşehir

Belediyesi'nin, ünlü işletmeci Mehmet
Koçarslan'a 799 milyon 920 bin lirayı
faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.

Yemek kartları ile ilgili çok önemli karar
Gümrük
ve
Ticaret
Bakanlığı’nın
hazırladığı, yüzde 12’leri bulan yüksek
oranlarda komisyon alınması nedeniyle
esnafı isyan ettiren yemek kartıyla ilgili
hazırlanan yönetmeliğe ulaştı. Buna göre,
sektörde yüksek komisyonların sebebi
olarak görülen “iskonto” uygulamasına
son verilecek. Yemek kartı kuruluşları,
sözleşme yaptıkları işverenlere iskonto
uygulamayacaklar ya da farklı isimlerle
menfaat talep edemeyecekler. İşverenler
de yemek kartı kuruluşundan iskonto
veya başka bir menfaat talep edemeyecek.
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Komisyon oranlarına yüzde 6’lık üst sınır
uygulanacak. Yemek kartı kuruluşu,
esnaftan yüzde 6’dan fazla komisyon
alamayacak.
Komisyon
dışında,
uygulama,
barındırma,
kira,
sarf
malzemesi, işletim, teknik destek ve bakım
bedeli ile depozito gibi adlar altında
herhangi bir bedel talep edemeyecek.
Böylece, esnafın yüksek komisyon oranları
ve diğer bedeller nedeniyle yaşadığı mali
baskı son bulacak.
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Yapılandırma ve ikramiye tasarısının 1'nci bölümü TBMM'de kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda, Vergi ve
Diğer
Bazı
Alacakların
Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Tasarısı'nın,
birinci
bölümünün
görüşmeleri tamamlandı. Kabul edilen
maddelere göre, yapılandırmaya konu
alacaklar; alacaklı idare, alacak türü ve
alacağın dönemi itibarıyla belirleniyor.
Yapılandırmaya konu alacakların ait
olduğu idareler; Maliye Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal
Güvenlik Kurumu, il özel idareleri,
belediyeler,
Yatırım
İzleme
ve
Koordinasyon
Başkanlığı
(YİKOB)
olarak
düzenleniyor.
Milyonlarca

vatandaşın; vergi ve vergi cezaları, bazı
idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim
ve katkı kredisi gibi bazı kamu
alacakları, gümrük vergileri ve bu
vergiye ilişkin idari para cezaları,
sigorta primleri, topluluk sigortası
primleri, emeklilik keseneği ve kurum
karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal
güvenlik destek primi ile bu alacaklara
ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme
zammı, gecikme faizi, cezai faiz,
gecikme cezası gibi fer'i alacakları
yeniden
yapılandırılıyor.
Yapılandırmaya konu alacaklar, 31
Mart 2018 tarihi esas alınarak tespit
ediliyor.

Elektrik tüketimi nisanda arttı
Nisan’da elektrik tüketimi geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 3,8 artışla 22 milyar 785
milyon 833 bin kilovatsaate yükselirken,
elektrik üretimi ise yüzde 2,4 artışla 22
milyar 624 milyon 86 bin kilovatsaat oldu.
Türkiye'nin elektrik ithalatı nisanda geçen
yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,8 artarak

232 milyon 735 bin kilovatsaat oldu. Geçen
yıl nisanda 156 milyon 402 bin kilovatsaat
elektrik ithal edilmişti. Geçen ay elektrik
ihracatı ise yüzde 76,8 düşüşle 70 milyon
989 bin kilovatsaate geriledi. 2017 nisanda
305 milyon 355 bin kilovatsaat elektrik
ihracatı yapılmıştı.

Yatırımcı ve girişimciler BTM'de buluştu
İstanbul Ticaret Odası (İTO) iştiraki
Girişimci Buluşması”na birçok yatırımcı
olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde
ve girişimci katıldı. Etkinlikte 12 ekip
(BTM), yatırım bekleyen 12 girişimci yeni
proje sunumları gerçekleştirdi. İTO
iş fikirlerini ve ürünlerini tanıttı. Yeni iş
Başkanı Şekib Avdagiç, konuya ilişkin
fikirlerinin ticarileşmesi ve ticarileştikten
yaptığı açıklamada, yenilik ve teknolojinin
sonra sürdürülebilir şekilde büyümesi için
dönüşen dünyasında Türkiye'nin kararlı
girişimcilere
destek
olan
BTM’de
adımlarla yürüdüğünü söyledi.
gerçekleştirilen “BTM Sahne Yatırımcı ve
Perakende sektörü yurt dışı atağını sürdürüyor.
Birleşmiş Markalar Derneği'nden yapılan
açıklamada 2017 yılında 3.150 adet olan
yurt dışındaki mağaza sayısının yukarı
yönlü hareketini bu sene de sürdürerek
4.000’e yaklaşacağı ifade edildi. Türk
markalarına ilginin güçlü seyrettiği dile
getirilirken
Turquality
programı
kapsamında verilen desteklerin perakende
sektörünün
dış
pazarlardaki
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rekabetçiliğine katkı sağladığı vurgulandı.
Türk perakende sektörünün Balkan
ülkeleri ve Kuzey Afrika’da önemli bir
gelişim
kaydettiği
belirtilerek,
önümüzdeki dönem için Rusya ve
Ukrayna’nın hedef pazarlar olduğu
açıklandı.
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Fed ekonomistleri: ABD faiz artırımları yüksek enflasyonlu piyasaları vuruyor
Fed ekonomistlerinin gerçekleştirdiği bir
çalışmaya
göre
ABD'nin
faiz
artırımlarından en kötü etkilenenler zayıf
finansal göstergelere sahip, özellikle
yüksek enflasyonun hakim olduğu gelişen
piyasalar. Çalışmada, “Yüksek enflasyon
ekonomideki yapısal sorunları işaret

edebilir veya genel siyasi istikrarsızlık
üretebilir. Bu da yüksek ABD faizlerinin
etkilerini artırıcı bir rol oynar. Yüksek
enflasyon aynı zamanda bir ülkenin
borçlanma maliyetlerinin değişen faizlere
hassasiyetini de artırabilir.” deniyor.

ABD Doları değer kazanırken, hangi ülke ne önlem alıyor?
Türkiye: Örtülü faiz artırımı ve zorunlu
karşılık hamlesi
Türk Lirası, ABD Doları karşısında bu yıl
en çok değer kaybeden para birimi
durumunda. TL'nin yılbaşından bu yana
kaybı yüzde 13'e yaklaşmış durumda.
Alınan tedbirler:
▪

Faiz
adımı: Merkez
Bankası
politika faizi olan 1 haftalık repo
faizinde değişikliğe gitmese de,
politika faizi ile TL fonlamasının
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▪

kısıldığı günlerde kullanıma giren
geç likidite penceresi borç verme
faizini yüzde 12,75'ten yüzde
13,50'ye kadar yükseltti.
Zorunlu karşılıklar: Bir diğer tedbir
ise zorunlu karşılıklar tarafında
alındı.
Bankaların
Merkez
Bankası'nda
tutmak
zorunda
oldukları TL cinsi likiditenin döviz
olarak tutulmasına imkan tanıyan
rezerv opsiyonu mekanizmasında
üst sınır yüzde 55'ten yüzde 45'e
düşürüldü. Merkez Bankası bu
yolla piyasaya 2,2 milyar dolarlık
kaynak sağlandığını açıkladı.
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Rusya: Faiz indirimleri durdu
Rusya Merkez Bankası, yılbaşından bu
yana Dolar'a karşı yüzde 9'a yakın değer
kaybeden Ruble'yi desteklemek için bir
adım atmış değil. Ancak yine de para
politikası duruşu daha temkinli yönde
değişti.
Alınan tedbirler:
▪

Faiz
politikası: Rusya
Merkez
Bankası
2017'de
faizlerin
düşürülebileceği ve ekonomik
büyümenin
desteklenebileceği
yönünde
sinyaller
veriyordu.
Ancak Ruble'nin karşı karşıya
olduğu satış baskısı nedeniyle
Merkez Bankası, faiz indirimine
gidilebileceği
yönündeki
söylemlerinden uzaklaştı.

paylaştı.
Hükümet,
bütçe
açığı/milli gelir oranı hedefini
yüzde 3,2'den yüzde 2,7'ye revize
etti.
Hindistan: Doğrudan müdahale geldi
Yılbaşından bu yana ABD Doları
karşısında yüzde 5 değer kaybeden Hint
Rupisi, Asya ekonomileri arasında en kötü
performansı
gösteren
para
birimi
konumunda.
Alınan tedbirler:
▪

Arjantin: Üç acil faiz artırımı
Yılbaşından bu yana ABD Doları
karşısında en çok değer kaybeden para
birimi Arjantin Pesosu. Ülke ekonomisinin
dışa bağımlı olması nedeniyle kur şokları
karşısında kırılgan ülkeler arasında
gösteriliyor. Peso bu yıl Dolar'a karşı
yüzde 17,8 değer kaybetti.
Alınan tedbirler:
▪

▪

Art arda faiz artırımları: Peso'daki
satış baskısının geçtiğimiz hafta
hızlanmasıyla Arjantin Merkez
Bankası, üç olağanüstü faiz
artırımını peş peşe yapmıştı. Üç
faiz artırımıyla birlikte Arjantin'de
faizler yüzde 27'den yüzde 40'a
çıkarıldı.
Mali disiplin taahhüdü: Arjantin
hükümeti
de
yatırımcıların
güvenini tazeleyebilmek adına,
bütçe açığının milli gelire oranı için
daha iddialı bir hedefi kamuoyuyla

14 Mayıs 2018

▪

Dolar satışı: Rupi'deki hızlı değer
kaybının önüne geçmeye çalışan
Hindistan Merkez Bankası, dün
piyasaya doğrudan müdahale
ederek ABD Doları satmaya
başladı. Banka piyasadaki Dolar
likiditesini
artırıp
Rupi'yi
desteklemeye çalışıyor. Hindistan
Merkez Bankası yaklaşık 1,5 yıldır
döviz satışı gerçekleştirmiyordu.
Reuters haber ajansı, sadece
Pazartesi günü 800 milyon dolarlık
döviz satımı yapıldığını aktardı.
Yabancı
yatırıma
destek: Hindistan'a
yabancı
sermaye girişini özendirmek adına
hükümetten de adımlar geldi.
Hindistan
hükümeti,
yabancı
yatırımlar için istenen koşulları
gevşeterek, ülkeye döviz girişini
kolaylaştırmaya çalışıyor.

Endonezya: Rekor döviz satışı
Dış finansman ihtiyaçları nedeniyle
kırılgan ekonomiler arasında gösterilen
Endonezya'da para birimi Rupiah ABD
Doları karşısında bu yıl yüzde 4'e yakın
değer kaybetti.
Alınan tedbirler:
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▪

Kur
müdahalesi: Endonezya
Merkez
Bankası,
Rupiah'ı
desteklemek adına rezervlerinden
döviz satışı yaptığını belirtiyor.
Bugüne kadar satılan döviz tutarını
tam olarak açıklamayan banka,
"Ciddi oranda satış yapıldı"
demekle yetiniyor. Reuters ve
Bloomberg haber ajansları ise
sadece iki aylık bir süreçte 6 milyar
doların satıldığını ifade ediyor.

▪

Sözlü
müdahale: Endonezya
Merkez Bankası'nın bir diğer adımı
ise piyasalara güven verebilmek
adına gelen sözlü müdahaleydi.
Merkez Bankası Başkanı Agus
Martowardojo,
Rupiah'ın
desteklenmesi
için
her
şeyi
yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Bu açıklama, piyasada Merkez
Bankası'nın faiz artırımlarına hazır
olduğu şeklinde yorumlandı ve
satış baskısını azalttı.

Trump'ın kararı 40 Milyar dolarlık anlaşmayı durdurdu
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015
yılında İran ile imzalanan anlaşmadan
çekilme kararını duyurmasının ardından
Boeing ile Airbus'ın İran'a 40 milyar
dolarlık
uçak
satış
anlaşmalarının
durdurulduğu aktarıldı. ABD Hazine
Bakanı Steven Mnuchin, ABD merkezli
Boeing ile Avrupa merkezli Airbus'ın
İranlı şirketlere yolcu uçağı satmasına
yönelik lisanların iptal edildiğini açıkladı.
Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan
çekildiğini açıklamasının ardından iş
dünyasının
bundan
ne
ölçüde
etkileneceğine
yönelik
ilk
işaretler
görülmeye
başlandı.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin,
Boeing ile Airbus'ın, İranlı şirketlere yolcu
uçağı satma lisanslarının iptal edildiğini
duyurdu.
Anlaşmanın Temmuz 2015'te yürürlüğe
girmesi sonrası Obama yönetimi, 2016

yılının sonlarında, 1979'dan beri Amerikan
ambargosu altındaki İran'a uçak satışı için
lisansı vermişti. ABD'li uçak üreticisi
Boeing ve Amerikalı şirketlerle ortaklığı
olan Avrupalı uçak üreticisi Airbus, İran
ile 40 milyar dolarlık anlaşmalar yapmıştı.
Yaklaşık 40 yıllık ambargo yüzünden
yolcu uçağı ve uçak yedek parçası satın
alamayan İran'da çok eski yolcu uçakları
kullanılıyor. Sputnik'în aktardığına göre,
Fransa merkezli Airbus,''ABD'nin İran'la
anlaşmadan çekilmesini dikkatle analiz
ettikten sonra nasıl hareket edeceğimize
karar vereceğiz. Bu biraz zaman alabilir''
açıklaması
yaptı.
ABD ordusu için de üretim yapan
Boeing'den ise ''Bundan sonraki adımları
ABD hükümetine danışacağız. ABD
hükümetinin gittiği yolu takip etmeye
devam edeceğiz'' açıklaması geldi.

Trump'ın İran kararıyla petrol fiyatları yüzde 3 arttı
ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini
İran
nükleer
anlaşmasından
çekeceğini açıklamasının
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ardından, küresel piyasada petrol fiyatları
bugün yüzde 3'ün üzerinde artış gösterdi.
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Çin Nisan'da 28.8 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi
Çin'de ihracat tahminleri aşarken ithalat
artış kaydetti. Küresel ekonominin talebi
desteklemeyi sürdürmesi Çin dış ticaret
verilerinde etkili oldu. Çin'de Gümrük
İdaresi tarafından Salı günü yapılan
açıklamaya göre ihracat Nisan ayında
dolar cinsinden yüzde 12.9 arttı. İthalat

aynı dönemde yüzde 21.5 arttı. Çin, Nisan
ayında 28.8 milyar dolar dış ticaret fazlası
verdi.

AB'nin GSYH'sinde en büyük pay Almanya'nın
Avrupa İstatistik Ofisi'nden (Eurostat)
yapılan açıklamaya göre, 28 üyeli Avrupa
Birliği'nin (AB) GSYH'si, geçen yıl cari
fiyatlarla yaklaşık 15 milyar 300 milyon
euro olarak gerçekleşti. Söz konusu
miktarın yarısından fazlasını Almanya,
Birleşik Krallık ve Fransa oluşturdu.
Almanya, cari fiyatlarla geçen yıl yaklaşık
3 milyar 300 bin euroluk GSYH ile AB
GSYH'sinin yüzde 21,3'ünü temsil ederek
AB ekonomisindeki lider konumunu
güçlendirdi. Almanya'yı, AB GSYH’si
içindeki payı 2016'ya göre geçen yıl yüzde
0,9 azalmasına karşın yüzde 15,2 olan
Birleşik Krallık ve yüzde 14,9 olan Fransa
izledi. Fransa'yı, yüzde 11,2 ile İtalya,
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yüzde 7,6 ile İspanya ve yüzde 4,8 ile
Hollanda takip etti. 11 üye ülkenin
GSYH'si geçen yıl AB toplamının yüzde
1'inden daha az gerçekleşti. Söz konusu
ülkeler Malta, Güney Kıbrıs Rum Kesimi,
Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya,
Hırvatistan, Bulgaristan, Lüksemburg,
Slovakya
ve
Macaristan
olarak
belirlendi. 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ise
GSYH, geçen yıl cari fiyatlarla yaklaşık 11
milyar 200 milyon euro seviyesinde
gerçekleşti.
Euro
Bölgesi,
AB’deki
GSYH’nin yüzde 72,9’unu oluşturdu.
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15:30
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Bullard'ın Konuşması (ABD)
Sanayi Üretimi - Yıllık (Çin)
Çeyreklik İşsizlik Ortalaması (Türkiye)
Bütçe Dengesi (Türkiye)
GSYH - Çeyreklik (EURO)
GSYH - Yıllık (EURO)
Sanayi Üretimi - Yıllık (EURO)
Perakende Satışlar - Aylık (ABD)
Çekirdek Perakende Satışlar - Aylık (ABD)
GSYH - Yıllık (Japonya)
Sanayi Üretimi - Yıllık (Japonya)
Sanayi Üretimi - Yıllık (Türkiye)
IEA Aylık Rapor (ABD)
TÜFE - Yıllık (EURO)
Çekirdek TÜFE - Yıllık (EURO)
Bostic'in Konuşması (ABD)
Sanayi Üretimi - Aylık (ABD)
Ham Petrol Stokları (ABD)
Bullard'ın Konuşması (ABD)
Çekirdek Makine Siparişleri - Yıllık (Japonya)
Kashkari'nin Konuşması (ABD)
Ulusal TÜFE - Yıllık (Japonya)
Mester'in Konuşması (ABD)
Cari İşlemler Dengesi (EURO)
Ticaret Dengesi (EURO)
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