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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Türkiye’nin 2017 sonu itibariyle %7.1 büyüyeceğini öngördüklerini açıkladı.
ABD’de Ocak’ta yeni konut inşaatları 1.234 milyon olan beklentilerin üzerinde 1.326 milyon adet oldu.
ABD’de Ocak’ta inşaat izinleri 1.3 milyon olan beklentilerin üzerinde 1.396 milyon adet açıklandı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) ABD'nin kara para akladığı iddiasıyla finansal yaptırımlar listesine alacağını açıkladığı Letonya'nın
üçüncü büyük bankası ABLV Bank'ın yaptığı tüm ödemeleri durdurdu.
İngiltere’de perakende satışlar Ocak’ta %0.5 olan beklentilerin altında %0.1 arttı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors'un (S&P) ardından Fitch de Yunanistan'ın kredi notunu
yükseltti. Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu 'B-'den 'B'ye
çıkarıldı. Fitch, genel kamu borcunun sürdürülebilirliğinin artacağını, ülkede siyasi risklerin azaldığını düşünüyor.

Piyasalarda Bugün
ABD borsaları yüksek şirket karları sonrasında son beş yılın en güçlü haftalık yükselişini kaydederken, yendeki yukarı yönlü ivmenin
kırılmasıyla başta Japonya olmak üzere Asya’da da borsalar yükseldi. ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirileri de haftayı artıda tamamlarken,
dolar endeksi yendeki duraklamanın ardından haftanın son işlem gününde yükseldi. Avrupa borsaları ise ABD ve Asya’ya paralel
haftayı artıda kapattı.
Geçtiğimiz hafta dolar endeksinde aşağı yönlü hareket yaşanırken, EUR/USD paritesinde ise yukarı yönlü hareket yaşandı. Dolar
endeksi haftalık bazda %1.48 değer kaybederken, EUR/USD paritesinde ise %1.26 yükseliş yaşandı. Parite bu sabah 1.24 seviyelerinde
hareket ediyor. Bugün ABD’de piyasaların tatil olmasının etkisiyle, EUR/USD paritesinde sınırlı hareket yaşanabilir.
Geçen hafta ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerden yüksek gelmesi, yatırımcılar enflasyon etkisinden korunmak üzere
altına yöneldi. Haftalık bazda %2.3 artan altın fiyatları 1,346 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Talep kaynaklı endişelerle
önceki hafta sert gerileyen petrol fiyatları, geçtiğimiz hafta başında başlayan yükselişini Cuma günü de sürdürdü ve haftayı artıda
tamamladı. Yeni haftaya da yükselişle başlayan petrol fiyatları haftayı 61.68 dolar/varil seviyesinden kapattı.
Geçtiğimiz hafta dolar endeksinde haftalık bazda %1.48 düşüş yaşanmasının etkisiyle, TL dolar karşısında haftalık bazda %1.88 değer
kazandı ve USD/TL kuru Cuma gününü 3.7471’den düşüşle kapattı. Cuma günü EUR/USD paritesinde düşüş yaşanmasının etkisiyle,
EUR/TL kuru günü sert düşüşle 4.6482’den sonlandırdı. Sepet kurda (0.5*$+0.5*€) ise haftanın son işlem gününde düşüş yaşandı ve
sepet kur günü 4.1999’dan düşüşle kapattı. USD/TL kuru bu sabah 3.75 seviyesinde hareket ediyor. Bugün küresel piyasalardaki
gelişmeler kurun hareketi açısından yakından takip edilecek. Küresel hisse senetleri piyasasında geçen hafta yaşanan toparlanmanın
Borsa İstanbul’a gecikmeli de olsa yansıdığını gördük. Bu bağlamda bankacılık hisselerinde hafta boyunca yaşanan %3.5 değer
kazancının desteğiyle BIST 100 endeksi %2.6 yükselişle 116,511 seviyesinden kapanış yaptı. Cuma günü yurtiçi tahvil bono
piyasasında alım hakimdi. 10 yıllık gösterge tahvil getirisi bir önceki güne göre 8 baz puan düşüşle %11.95’ten, 2 yıllık gösterge tahvil
getirisi ise 11 baz puan düşüşle %13.01’den kapandı. Bugün yurtdışı gelişmeler izlenecek.
Bugün yurtiçinde ve yurtdışında önemli bir veri açıklaması bulunmuyor.
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