
              
      1

14 Mart 2012 

GÜNLÜK BÜLTEN 
 
 

• Küresel borsalar, ABD ve Avrupa’dan gelen olumlu haberlerle 
yükselirken, €/$ paritesi 1.30 seviyesinin üzerinde işlem 
görüyor.  

 

• İçeride takip edilecek önemli bir verinin olmadığı günde 
yurtdışı piyasalar İMKB ve TL üzerinde etkili olmaya devam 
edecektir.  

 

• ABD borsaları, FED’in faiz toplantısında ekonomiye dair yaptığı açıklamaların ve 
JP Morgan Chase'in temettü artıracağını ve 15 milyar $’lık hisse geri alımında 
bulunacağını açıklamasının etkisiyle dün sert bir şekilde yükseldi. S&P 500 endeksi 
%1.8, Dow Jones endeksi %1.7, Nasdaq endeksi ise %1.9 değer kazandı. ABD vadeli 
işlemeleri ise bu sabah itibariyle eksi seviyelerde işlem görüyor. FED dün gerçekleştirdiği 
faiz toplantısında %0-0.25 aralığında bulunan politika faiz oranını değiştirmezken, yeni 
bir parasal gevşeme adımı sinyali vermedi. FED, ekonomik büyümenin ılımlı bir şekilde 
devam ettiğini ve enflasyondaki son yükselişin geçici olduğunu belirtti. FED dün ayrıca 
banka stres sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre 19 büyük ABD bankasından 15’i testten 
geçer not alırken aralarında Citigorup ve Sun Trust’ın olduğu 4 banka testte başarılı 
olamadı.  

 

• Avrupa borsaları, Almanya’da beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan ZEW 
yatırımcı güven endeksinin ardından dünü artı seviyelerde kapattı. Fransa ve 
İngiltere borsaları %1.7, Almanya borsası %1.4 değer kazandı. Avrupa vadeli işlemleri, 
Avrupa borsalarının güne alıcılı bir başlangıç yapacağına işaret ediyor. Dün Almanya’da 
açıklanan verilere göre ZEW yatırımcı güven endeksi Mart ayında 22.3 seviyesinde 
gerçekleşti (beklenti: 10). Bu rakam endekste, Haziran 2010’dan bu yana görülen en 
yüksek değer. Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu "sınırlı temerrüt" seviyesinden "B-"ye 
çıkardı. Ülkenin kredi görünümü “istikrarlı” olarak açıklayan kuruluş kararına gerekçe 
olarak ise Yunanistan’ın borç takasının başarıyla tamamlanmasını gösterdi.  

 

• ABD ve Avrupa borsalarında dün yaşanan alıcılı seyir  bugün Asya borsalarında 
devam etti. Japonya borsası %1.5 değer kazanırken, Çin borsası ise Çin Başbakanı 
Wen Jiabao’nun bugünkü açıklamalarının ardından %2.6 değer kaybetti. Wen Jiabao, 
büyümenin sürdürülebilirliğini artırmak ve ülkeyi dış baskılarla emlak piyasası risklerine 
karşı korumak amacıyla ekonomik reformları hızlandıracaklarını ve para birimi yuanı 
daha serbest dalgalanmaya bırakacaklarını söyledi. 

 

• İMKB 100 endeksi, dün yurtdışı piyasalarda yaşanan olumlu seyrin etkisiyle günü 
%0.6’lık yükselişle 59.389 puandan kapattı.  

 

• Dünü 1.3082 seviyesinden kapatan €/$ paritesi, FED’in yeni bir parasal gevşeme 
sinyali vermemesiyle bugün düşüş eğilimi göstermeye devam ediyor. Sabah 
itibariyle 1.3046 seviyesinden işlem gören paritede bugün aşağıda 1.2910-1.2970 
yukarıda ise 1.3180-1.3250 seviyeleri önemli. 

 

• Dünü 1.7896 seviyesinden kapatan $/TL, bugün euro dolar paritesindeki düşüşe 
bağlı olarak yeniden 1.79’un üzerine yükseldi. Sabah itibariyle 1.7940 seviyesinde 
işlem gören $/TL’de bugün aşağıda 1.7520-1.7720 , yukarıda ise 1.8010-1.8100 
seviyeleri önemli. 

 

• 05.03.2014 vadeli gösterge tahvil, dünü spotta ortalama %9.27, valörlüde %9.29 
bileşik seviyesinden kapattı. Gösterge tahvil bu sabah ise tezgahüstü piyasada 
%9.30-9.32 seviyesinde işlem görüyor. 

 

• Petrol fiyatları, küresel talebin yavaşlayabileceğine dair kaygılarla bugün düşüş 
eğilimi gösteriyor. ABD ham petrolü sabah itibariyle 106$, İngiliz Brent petrolü 126$ 
seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatları ise FED’den QE3 sinyali gelmemesinin 
ardından 1.670$ seviyesine geriledi.  

 

 

  Gündem 
  Yurtiçi Önceki Beklenti
   Önemli bir veri yok

  Yurtdışı
   Euro Böl. Sanayi Üretimi (Ocak,aylık,%) -1.1 0.5
   Euro Böl. TÜFE (Şubat,aylık,%,nihai) 0.5 0.5

Günlük Değ. 
%

Önceki haftasonuna 
göre Değ. %

   $/TL -0.2 0.3
   €/$ -0.5 -0.2
   $/Yen 0.7 0.5
  GBP/$ 0.5 0.2

82.86
1.5707

   Para Piyasaları

13/03/2012 
Kapanış
1.7896
1.3082

   Emtia Piyasaları 

2011 
Kapanış

13/03/2012 
Kapanış

Yıl sonuna 
sonuna göre 

Değ. (%)
   Petrol ($/WTI) 99 107 8.0
   Altın ($/ons) 1,564 1,675 7.1

   Hisse Senedi Piyasaları 
2011 

Kapanış
13/03/12 
Kapanış

Günlük 
Değ. (%)

Yıl sonuna 
göre Değ. (%)

   Yurtiçi
   İMKB 100 51,267 59,389 0.6 15.8
   Yurtdışı
   S&P 500 1,258 1,396 1.8 11.0
   Dow Jones 12,218 13,178 1.7 7.9
   Nasdaq 2,605 3,040 1.9 16.7
   FTSE 2,103 2,274 1.7 8.1
   CAC 40 3,160 3,550 1.7 12.4
   DAX 5,898 6,996 1.4 18.6
   Bovespa 56,754 68,394 3.0 20.5
   Şangay* 2,199 2,393 -2.6 8.8
   Nikkei* 8,455 10,051 1.5 18.9
* Saat farkından dolayı bir sonraki gün kapanışı yazılmıştır.

   Tahvil Piyasaları
(%) 2011 

Kapanış
12/03/2012 
Kapanış

13/03/2012 
Kapanış

   Gösterge Tahvil,
   05.03.2014 (bileşik) 11.04 9.25 9.27

 Libor - Euribor - Trlibor (bir önceki işlem gününe aittir)
1 aylık 3 aylık 6 aylık 12 aylık

   Libor 0.2418 0.4737 0.7444 1.0566
   Euribor 0.4770 0.8760 1.1830 1.5190
   Trlibor 9.3971 9.7000 9.7100 9.7500
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UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunduğu bu yayının 
hazırlanmasında gerekli özeni ve dikkati göstermesine rağmen, oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının 
ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Sunulan bilgi, görüş ve veriler 
herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez. Bilgiler Reuters’dan alınmıştır. 
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