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  28 Mart 2012 

GÜNLÜK BÜLTEN 
 
 

• Küresel piyasalar, haftanın ilk işlem gününde gerçekleşen 
hızlı yükselişlerden sonra bugün temkinli bir seyir izlerken, 
€/$ paritesi 1.33 seviyesinin üzerindeki seyrine devam 
ediyor. 

 

• İçeride takip edilecek önemli bir verinin olmadığı günde 
yurtdışı piyasaların İMKB’de etkili olmasını bekliyoruz. 
$/TL’de ise euro dolar paritesinin yanı sıra TCMB’nin istisnai 
gün uygulamasına devam edip etmeyeceği etkili olacaktır.  

 

• ABD borsaları, haftanın ilk işlem gününde yaşanan hızlı yükselişten sonra dün 
gelen tepki hareketiyle değer kaybetti. Ayrıca dün açıklanan tüketici güven endeksinin 
önceki aya göre gerilemiş olması da endekslerin değer kaybetmesinde etkili oldu. S&P 
500 ve Dow Jones endeksleri %0.3, Nasdaq endeksi %0.1 değer kaybetti. ABD vadeli 
işlemleri ise sabah itibariyle hafif artı seviyelerde işlem görüyor. ABD’de dün açıklanan 
verilere göre tüketici güven endeksi Mart’ta 70.2 seviyesinde gerçekleşti (önceki:71.6, 
beklenti:70.3). Ben Bernanke’nin, dün katıldığı bir söyleşide daha fazla nicel gevşeme 
potansiyeline ilişkin bir soruya “FED'in hiçbir seçeneği masadan kaldırmadığı” şeklinde 
yanıtlarken, işsizlik oranının hâlâ çok yüksek seyretmeye devam ettiğine dikkat çekti. 
ABD’de bugün Şubat ayı dayanıklı mal siparişleri verisi takip edilecek.  
 

• Avrupa borsaları, ABD’den gelen zayıf tüketici güven endeksinin ardından dünü 
düşüşle kapattı. İngiltere borsası %0.5, Fransa borsaları %0.9 değer kaybederken, 
Almanya borsasında kayda değer bir değişim olmadı. Avrupa vadeli işlemleri de Avrupa 
borsalarının güne satıcılı bir başlangıç yapacağına işaret ediyor. 

 

• ABD borsalarında dün yaşanan satıcılı seyir bugün Asya borsalarında devam etti. 
Japonya borsası %0.7, Çin borsası %1.7 değer kaybetti. 

 

• İMKB 100 endeksi, dün yurtdışı piyasalara paralel olarak günü hafif eksi 
seviyelerde kapattı. Gün içinde dar bantta yatay bir seyir izleyen endeks günü %0.1’lik 
düşüşle 62.491 puan seviyesinden kapattı.  
 

• Bernanke’nin daha fazla parasal gevşeme olabileceği yönündeki konuşmasının 
ardından dün 1.3385 seviyesine kadar yükselen €/$ , bu seviyeden gelen tepki 
hareketiyle günü 1.3317 seviyesinden kapattı. Sabah itibariyle 1.3320 seviyesinden 
işlem gören paritede bugün aşağıda 1.3210, yukarıda ise 1.3485 seviyeleri önemli 
olacak.  

 

•  TCMB’nin dünkü toplantısının ardından günü 1.7866 seviyesinden kapatan $/TL, 
bu sabah ise euro dolar paritesine paralel olarak yatay bir seyir izliyor. Sabah 
itibariyle 1.7880 seviyesinde işlem gören $/TL’de bugün aşağıda 1.7620 – 1.7750, 
yukarıda ise 1.8100 – 1.8250 seviyeleri önemli. 

 

• 05.03.2014 vadeli gösterge tahvil, dünü spotta ortalama %9.63, valörlüde %9.58 
bileşik seviyesinden kapattı. Gösterge tahvil bu sabah ise tezgahüstü piyasada 
%9.46-9.50 seviyesinde işlem görüyor. 

 

• Petrol fiyatları, ABD’de petrol stoklarının arttığına işaret eden veri ve ABD'nin 
stratejik petrol rezervlerinin kullanılabileceğine yönelik beklentilerle yatay bir seyir 
izliyor. ABD ham petrolü sabah itibariyle 107$, İngiliz Brent petrolü 125$ seviyesinden 
işlem görüyor. Altın fiyatları ise bu sabah 1.676$ seviyesinde işlem görüyor.  
 

• TCMB dün gerçekleştirdiği faiz toplantısında beklentilere paralel olarak politika 
faizini ve faiz koridorunu değiştirmezken, gerekli görülen günlerde ek parasal 
sıkılaştırma uygulamasının tekrarlanabileceğini açıkladı.  

 
 
 
 

  Gündem 
  Yurtiçi Önceki Beklenti
   Önemli bir veri yok

  Yurtdışı
   Dayanıklı Mal Siparişleri (Şubat,%,aylık) -3,7 3,0

Günlük Değ. 
%

Önceki haftasonuna 
göre Değ. %

   $/TL 0,1 -0,6
   €/$ -0,3 0,3
   $/Yen 0,4 1,1
  GBP/$ -0,1 0,5

83,19
1,5947

   Para Piyasaları

27/03/2012 
Kapanış
1,7866
1,3317

   Emtia Piyasaları 

2011 
Kapanış

27/03/2012 
Kapanış

Yıl sonuna 
sonuna göre 

Değ. (%)
   Petrol ($/WTI) 99 107 8,6
   Altın ($/ons) 1.564 1.679 7,4

   Hisse Senedi Piyasaları 
2011 

Kapanış
27/03/12 
Kapanış

Günlük 
Değ. (%)

Yıl sonuna 
göre Değ. (%)

   Yurtiçi
   İMKB 100 51.267 62.491 -0,1 21,9
   Yurtdışı
   S&P 500 1.258 1.413 -0,3 12,3
   Dow Jones 12.218 13.198 -0,3 8,0
   Nasdaq 2.605 3.120 -0,1 19,8
   FTSE 2.103 2.242 -0,5 6,6
   CAC 40 3.160 3.470 -0,9 9,8
   DAX 5.898 7.079 0,0 20,0
   Bovespa 56.754 66.037 -1,0 16,4
   Şangay* 2.199 2.306 -1,7 4,9
   Nikkei* 8.455 10.183 -0,7 20,4
* Saat farkından dolayı bir sonraki gün kapanışı yazılmıştır.

   Tahvil Piyasaları
(%)

2011 
Kapanış

26/03/2012 
Kapanış

27/03/2012 
Kapanış

   Gösterge Tahvil,
   05.03.2014 (bileşik) 11,04 9,63 9,53

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

   Libor 0,2413 0,4707 0,7368 1,0500
   Euribor 0,4260 0,7940 1,0970 1,4330
   Trlibor 10,0000 10,0500 10,0500 10,1257
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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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