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Hafta ba�ında Türkiye’ye yabancı fon giri�lerinin artmasıyla, hisse senedi piyasasındaki 
kazançlara paralel, tahvil ve bono piyasası da global pyasalardan ayrı�tı ve kazançlar 
kaydetti. E�rinin tüm vadelerinde kayda de�er artı�lar gözlense de, gösterge kıymette 
daha yo�undu ve yüksek hacimler gözlendi. Ancak Japonya ve Ortado�u ile ilgili 
belirsizliklerin artmasıyla birlikte, tahvil ve bono piyasasında hafta sonuna do�ru bir 
düzeltme ya�andı ve gözterge kıymet kazançlarının bir kısmını geri verdi. Gösterge 
kıymetin getirisi  %8,63-%9,03bile�ik bandında hareket etii ve bugün de  ilk seansta 10 bp 
yükselerek %8, 78 seviyelerine ula�arak yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Ancak Libya’yla 
ilgili olumlu son dakika geli�meleriyle birlikte, faizlerin tekrar 5 bp kadar a�a�ı yönlü bir 
seyir izlemekte. 

Global piyasalardaki negatif havanın etkisiyle, TL bu hafta dalgalı bir seyir izledi ve 
geli�mekte olan di�er ülke para birimlerinin performansına paralel hafif de�er kayıpları 
kaydetti. Haftalık bazda, TL USD kar�ısında %0,3, EUR kar�ısında %1,2 de�er kaybetti. 
Sepet haftalık bazda %0,8 de�er kazandı ve �u anda 1,9030 seviyelerinde i�lem görüyor. 

21 Mart haftasının ba�lıca gündem maddesi Çar�amba günü gerçekle�ecek olan Para 
Politikası Kurulu kararı olacak. Geçti�imiz haftaki görü�ümüzü koruyoruz ve PPK’da bir 
de�i�iklik beklemiyoruz. 7 Mart haftasının verisine göre, tüketici kredileri altı haftalık 
bazda en yüksek artı�ı kaydederek, bekledi�imizden iyi performans gösterdi. Mevduat ve 
katılım bankalarının toplam tüketici kredileri yılba�ından bu yana %6 büyüyerek 136.5 
milyar TL düzeyine yükselirken yıllıklandırılmı� büyüme %36 düzeyine denk geliyor. 
Ancak genel kredilerde yava�lama e�ilimi nedeniyle TCMB’nin “bekle-ve-gör” politikasını 
izlemeye devam edece�ini ve munzam kar�ılıklarda bir artı�a gitmeyece�ini dü�ünüyoruz.  

A�a�ıda gelecek iki haftanın ba�lıca gündem maddelerini bulabilirsiniz: 

21/03/11   TCMB’ nin 7 milyar TL miktarında haftalık repo geri dönü�ü bulunuyor 

21/03/11   Program Tanımlı Merkezi Yönetim Bütçesi- �ubat  

22/03/11   TCMB’ nin 6 milyar TL miktarında haftalık repo geri dönü�ü bulunuyor 

23/03/11 Para Politikası Kurulu ve Politika faiz kararı (ö�leden sonra 14:00’de 
açıklanacak) 

23/03/11   TCMB’ nin 6 milyar TL miktarında haftalık repo geri dönü�ü bulunuyor 

24/03/11   TCMB’ nin 6 milyar TL miktarında haftalık repo geri dönü�ü bulunuyor 

25/03/11    Reel sektör Güven Endeksi– Mart 

25/03/11   Kapasite Kullanım Oranı– Mart 

 

30/03/11   PPK Tutanakları-Mart  

31/03/11   Dı� Ticaret �statistikleri-�ubat  

31/03/11   4. çeyrek GSY�H 2010  

31/03/11   Aralık Ayı ��sizlik verisi 

31/03/11   Nisan-Haziran Iç Borçlanma Stratejisi 
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Burada yer alan bilgiler �� Yatırım Menkul De�erler A.�. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmı�tır. Yatırım bilgi, yorum ve 
tavsiyeleri yatırım danı�manlı�ı kapsamında de�ildir. Yatırım danı�manlı�ı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim �irketleri, mevduat 
kabul etmeyen bankalar ile mü�teri arasında imzalanacak yatırım danı�manlı�ı sözle�mesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan 
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların ki�isel görü�lerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi 
ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görü�ler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, 
sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar do�urmayabilir. 

 Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve do�ru oldu�u garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin de�i�tirilebilir. Tüm veriler, 
�� Yatırım Menkul De�erler A.�. tarafından güvenilir oldu�una inanılan kaynaklardan alınmı�tır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile 
ortaya çıkabilecek hatalardan �� Yatırım Menkul De�erler A.�. sorumlu de�ildir. 


