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Kasım ayında dış ticaret açığı 2017’ye göre %89.8 azalışla 651 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İhracat yıllık bazda %9.4 artışla 15.5
milyar dolar, ithalat ise %21.3 azalışla 16.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 12 aylık kümülatif dış ticaret açığı geçen yılki seviyesi olan
73.2 milyar dolardan 61.6 milyar dolara gerileyerek Haziran 2017’den sonraki en düşük seviyesini gördü.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ÖTV ve KDV indirimlerinin yeni yılda üç ay süreyle devam edeceğini açıkladı.
Türkiye brüt dış borç stoku 3.çeyrek itibariyle 448.5 milyar dolar, net borç stoku 286.2 milyar dolar, AB tanımlı genel yönetim borç stoku
1.17 trilyon TL, kamu net borç stoku 488.9 milyar TL oldu.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği (AB)'nin İngiltere'yi üyelikte tutmaya çalışmadığını ve İngiliz parlamentosu
Brexit anlaşmasını onaylar onaylamaz, gelecekteki ilişkilerin nasıl olacağını görüşmeye başlamak istediklerini söyledi.
Çin'de Caixin Media ve IHS Markit tarafından yayınlanan imalat sektörü PMI Kasım ayındaki 50.2'den Aralık ayında 49.7'ye geriledi. Böylece
veri, 2017 yılının Mayıs ayından beri en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Piyasalarda Bugün
Çin’de açıklanan imalat sektörü PMI datasının Aralık ayında 50’nin altına inerek Mayıs 2017’den sonraki en düşük seviyeye gerilemesi Asya
borsalarında düşüşe neden oldu. Çin’in PMI verisinin zayıf gelmesi küresel büyümede yavaşlama endişelerini de artırdı. Doların başlıca altı para
birimi karşısında değerini gösteren dolar endeksinde zayıflama görüldü.
Yılın son işlem gününde Avrupa’da piyasaların kapalı olması ve sakin bir veri takvimi bulunması sebebiyle EUR/USD paritesi sakin bir seyir izledi.
Böylece, Cuma gününü 1.1444’ten kapatan parite Pazartesi gününü yükselişle 1.1467’den sonlandırdı.
Altın fiyatları yılın son işlem gününü hafif değer kazancıyla 1,282 dolar/ons seviyesinden tamamladı. 2017 yılında yaklaşık %13 değer kazanan altın
fiyatları 2018 yılında kötü bir performans sergiledi. Yılın ilk üççeyreğinde piyasalarda yüksek seyreden risk alma iştahı nedeniyle aşağı yönlü bir seyir
izleyen altın fiyatları yılın son çeyreğinde küresel piyasalarda artan güvenli liman ihtiyacının etkisiyle yükselişe geçti ve değer kaybını azalttı. Tüm
bu gelişmelerin sonucunda altın fiyatları 2018 yılında %1.5 değer kaybetti. Önceki raporlarımızda 1,285 dolar/ons seviyesinin kritik olduğunu
belirtmiştik. Önümüzdeki kısa vadede altın fiyatlarının söz konusu seviye üzerinde tutunmaya devam etmesi halinde yükseliş devam edebilir. Ancak
altın fiyatlarının son dönemde hızlı bir yükseliş kaydettiği ve kar realizasyon baskısıyla karşılaşabileceği ihtimali de göz önünde bulundurulmalı.
Petrol fiyatları, haftanın ilk işlem gününde ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin olumlu etkisi altında %0.18 artış göstererek günü 45.41
dolar/varilden sonlandırdı.
Yılın son işlem gününde işlem hacimlerinin düşük kalmasının etkisiyle USD/TL kurunda sınırlı hareket yaşandı ve kur 5.2715’ten başladığı günü
5.2877’den kapattı. EUR/TL kuru günü yükselişle 6.0524’ten kapatırken, sepet kur (0.5*$+0.5*€) ise günü 5.6737’den sınırlı yükselişle kapattı. Yılın
ilk işlem gününde USD/TL kuru 5.30 seviyesinin yakınında hareket ediyor. Bu hafta yurtiçinde enflasyon ve yurtdışında ise ABD’de açıklanacak
istihdam verileri kurun hareketi açısından takip edilecek veriler arasında öne çıkıyor. Küresel hisse senetleri piyasasındaki olumlu atmosfer Borsa
İstanbul’a da olumlu yansıdı. Bankacılık hisseleri %0.55, BIST 100 endeksi ise %0.92 değer kazancı yaşadı. Geçen haftaki satış ağırlıklı işlemlere karşın
90,000 üzerinde kalmayı başaran BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü 91,270 seviyesinden sonlandırdı. İşlem hacimlerinin düşük gerçekleştiği
yılın son işlem gününde 2 yıllık gösterge tahvil getirisinin kapanış değeri bir önceki güne göre değişmeyerek %19.73 olurken, 10 yıllık gösterge tahvil
getirisi ise bir önceki güne göre 1 baz puan düşüşle %16.48’den kapandı. Yeni yılın ilk işlem gününde işlem hacimleri de yükselecektir.
Bugün yurtiçinde ve yurtdışında Aralık ayı imalat PMI (satın alma yöneticileri endeksi) açıklanacak.
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