
Günlük Bülten 

ABD hisse senedi piyasaları enerji hisseleri öncülüğünde günü değer kayıplarıyla 

tamamladı. Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, ekonomik verilerin Fed’in beklentileriyle 

uyumlu gelmesi halinde faiz artırımlarının gerçekleştirileceğini ve bu yıl üç faiz artırımının uygun 

olabileceğini ifade etti. Son açıklanan perakende satışlar ve enflasyon verilerinin ekonomideki 

toparlanmanın hız kazandığına işaret ettiğini söyleyen Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart da 

Mart ayında faiz artırımının yapılabileceğini düşünüyor. Fed’in Mart ayındaki toplantıda faiz 

artırma ihtimali piyasada %36 olarak fiyatlanıyor. ABD 10 yıllık devlet tahvil faizi ise 5 baz 

puanlık azalışla %2,45 düzeyine geriledi. Diğer taraftan konut başlangıçları Ocak ayında %2,6 

azalış (beklenti: %0,0) gösterirken inşaat ruhsatları %4,6 artış kaydetti (beklenti: %0,2). Haftalık 

işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 5  bin kişi artarak 239 bin kişi düzeyinde 

açıklandı (beklenti: 245 bin). İşsizlik maaşı başvuruları 1973’lerden buyana en düşük seviyelere 

gerileyerek ABD istihdam piyasasındaki toparlanmanın devam ettiğini gösterdi. Ayrıca 

Philadelphia Fed imalat endeksi de 43,3 ile 18 olan beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 

Philadelphia bölgesindeki ekonomik aktivitenin hızlandığına işaret etti. 

  

Avrupa hisse senedi piyasaları da günü değer kayıplarıyla sonlandırdı. Dün ECB toplantı 

tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda enflasyondaki yükselişin enerji fiyatları kaynaklı olduğu, 

enerji fiyatlarındaki yükselişin geçici olduğu ve enerji dışı mallarda bir fiyat artışını gözlenmediği 

açıklandı. Ayrıca tutanaklarda, çekirdek enflasyonun düşük olduğu bir ortamda ECB’nin 

genişlemeci para politikalarının devam ettirilmesi hususunda üyelerin hem fikir oldukları 

vurgulandı. 
 

Asya hisse senedi piyasalarında satıcılı bir seyir hakim. Japonya Nikkei endeksi günü %0,6 

değer kaybıyla tamamlarken Çin Şanghay endeksi %0,9 satıcılı işlem görüyor.  
 

Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü %0,3 değer kazancıyla 88.187 

puan seviyesinden sonlandırdı. TCMB’nin açıkladığı haftalık menkul kıymet istatistiklerine 

göre, 10 Şubat ile biten haftada yabancılar 121 milyon $ hisse senedi alırken 256 milyon $ repo 

hariç DİBS sattı. Yine TCMB’nin açıkladığı haftalık para banka istatistiklerine göre 10 Şubat ile 

biten haftada yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 147 milyar $'a yükseldi (önceki: 146 milyar $). 

Aynı dönemde TCMB toplam rezervleri ise 1 milyar 665 milyon $ artışla 109 milyar 120 milyon 

$’a yükseldi. 
 

Euro/Dolar paritesi dün Şubat ayının en sert günlük yükselişini kaydetti. Parite günü %0,9 

artışla 1,0674 düzeyinden kapadı. Bu sabah 1,0670’ten işlem gören paritede aşağıda 1,0575, 

yukarıda ise 1,0730 takip edilecek teknik seviyeler.  
 

TL dün gelişmekte olan ülke para birimlerinden olumsuz ayrıştı. Dolar/TL kuru günü %0,2 

artışla 3,6674 düzeyinden tamamladı. Sabah itibariyle dünkü kapanış seviyesinde işlem gören 

Dolar/TL kurunda, aşağıda 3,63, yukarıda 3,72 önemli olabilir. Sepet kur ise son işlemlerde 

3,7920’li seviyelerde seyrediyor. 
 

Hazine, 25 Mart 2027 vadeli dolar cinsi Eurobond’un yeniden ihracında %5,65 faizle 

borçlandı. Toplam satış 1,25 milyar dolar oldu. Hazine aynı tahvilin Ocak ayındaki ilk ihracında 

%6,15 faizle, toplam 2 milyar dolar borçlanmıştı. Hazine, uluslararası sermaye piyasalarından bu 

yıl için 6 milyar dolar borçlanmayı öngörüyor. Öte yandan TL cinsi 10 yıllık tahvil getirileri 6 bp 

azalışla %10,92 oldu. 2 yıllık gösterge faizi değişim göstermeyerek %11,41 getiri ile tamamladı.  
 

Brent petrol 56 $/varil seviyesinde dengelenmeye çalışıyor. OPEC üreticisi ülkelerin petrol 

üretimlerini kısmaları petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Buna karşılık petrol 

fiyatlarının 50 $/varil seviyesinin üzerine yükselmesinin ardından ABD’de petrol kuyularının 

yeniden karlı hale gelmesi ve kapanan petrol kuyularının yeniden açılması petrol fiyatlarını 

dengeliyor. Brent petrol günü %0,2 azalışla 55,7 $/varil’den sonlandırdı. Brent petrol sabah 

itibariyle yatay seyrediyor. 
 

Altın, küresel risk iştahındaki zayıf seyre bağlı olarak günü %0,4 değer kazancıyla 1.239 

$/ons seviyesinden sonlandırdı. Bu sabah ise altın 1.238 $/ons seviyesinde işlem görüyor. 
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Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

BIST 100 88.187 0,3 12,9

MSCI GÜ Borsaları 1.837 0,2 4,9

MSCI GOÜ Borsaları 946 0,4 9,7

S&P 500 2.347 -0,1 4,8

Euro Stoxx 600 370 -0,4 2,4

FTSE 7.278 -0,3 1,9

CAC 40 4.899 -0,5 0,8

DAX 11.757 -0,3 2,4

Bovespa 67.814 -0,2 12,6

Şangay 3.200 -0,9 3,1

Nikkei 19.235 -0,6 0,6

Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

USD / TL 3,6674 0,2 4,1

EUR / TL 3,9161 0,9 5,7

Döviz Sepeti 3,7925 0,6 4,8

Euro / USD 1,0674 0,7 1,5

USD / Yen 113,24 -0,8 -3,2

Dolar Endeksi 100,44 -0,7 -1,7

3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay

TRLIBOR 11,5478 11,8575 12,0164 12,2787

LIBOR 1,0418 1,3441 - 1,7240

EURIBOR -0,3280 -0,2410 -0,1640 -0,1040

Kapanış
Günlük

Değişim (%)

Yılbaşına Göre  

Değişim (%)

Altın 1.239,0 0,4 8,0

Brent Petrol 55,7 -0,2 -2,1

ABD Ham Petrolü 53,4 0,5 -0,7

GSCI Emtia End. 403,7 -0,4 1,4

Kapanış

(%)

Günlük

Değişim (bp)

Yılbaşına Göre  

Değişim (bp)

Türkiye 2 Yıllık 11,41 0 78

Türkiye 10 Yıllık 10,92 -6 -47

ABD 10 Yıllık 2,45 -5 0

Almanya 10 Yıllık 0,35 -3 14

Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer bu yıl üç faiz artırımının uygun 

olabileceğini ifade etti. 
 

Hazine’nin döviz cinsi borçlanma maliyetinde gerileme gözlendi. TCMB toplam 

rezervleri 10 Şubat haftasında 1,7 milyar $ artışla 109,1 milyar $ oldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Saat   Yurtiçi Önceki Beklenti

  Önemli Bir Veri Yok

  Yurtdışı

12:00    Euro Bölgesi Cari Denge (Mart, milyar €) 40,5  -

12:30    İngiltere Perakende Satışlar (Ocak, aylık, %) -1,9 1,0

18:00    ABD Öncü Göstergeler Endeksi (Ocak, %) 0,5 0,5
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UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat 

gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. 

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak 

kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere 

dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim 

şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. 
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