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Bu haftanın ba�lıca gündem maddesi Hazine’nin politika olu�um kararıydı. Piyasa 
oyuncularının karar öncesinde temkinli davranıp “bekle ve gör” tutumu sergiledikleri 
gözlendi ve piyasa sakin ve hacimsiz bir seyir izledi. Ancak S&P’nin ABD’nin görünümünü 
negatif izlemeye almasından sonra, global piyasalarda gözlenen satı�lara paralel, 
gösterge kıymette kısa süreli ani bir de�er kaybı gözlendi. Kıymetinin getirisi 10 bp 
yükseldi  ve günü %9,01 basit (%8,69 bile�ik) seviyesinden kapattı ancak daha 
sonrasında haftanın geri kalanında yabancı alımlarının etkisiyle kayıplar fazlasıyla geri 
kazanıldı. 

TCMB’nin politika faiz oranını %6,25 seviyesinde sabit tutma kararı sonrasında, gösterge 
kıymette dalgalı bir seyir gözlendi ve getirisinde 10 bp’lık bir dalgalanma oldu. Ancak kısa 
vadeli TL ve döviz zorunlu kar�ılık oranlarının artırılması kararıyla sonrasında, gösterge 
kıymette rekor de�er kazançları gözlendi ve kıymetin faizinde  gün içerisinde 29 bp azalı� 
oldu. 10-yıl vadeli kıymetin faizinde de de paralel bir hareket gözlendi ve getirisi günü 9 bp 
a�a�ıda %9,24 seviyesinden kapattı. Bu hafta gösterge kıymetin getirisinde haftalık bazda 
39 bp’lık bir dü�ü� ya�andı ve kıymette bugün de alcılı seyir sürüyor. Kıymet �u an 
itibariyle %8,22 seviyelerinde i�lem görüyor  

 TL ise geçti�imiz hafta de�er kaybetmeyi sürdürdü ve geli�mekte olan di�er ülke para 
birimleri ortalamasına göre %0,73 daha dü�ük performans gösterdi. USD kar�ısında %
0,2, EUR kar�ısında %0,7 de�er kaybetti. Sepet ise haftalık bazda %0,5 de�er kazandı ve 
�u anda 1,8617 seviyesinde i�lem görüyor. 

TCMB  bu hafta, 1 haftalık repo ihaleleri vasıtasıyla piyasaya ekstra 3 milyar TL enjekte 
etti ve böylelikle 23 Mayıs’tan itibaren toplamda 18 milyar TL ek likidite sa�lamı� oldu. Bu 
hafta gecelik repo faizleri %6,80’ den %7,85 seviyesine yükseldi. Ancak alınan kısa vadeli 
TL ve döviz zorunlu kar�ılık oranlarının artırılması kararı sonrasında, TCMB piyasadan ek 
olarak 1,5 milyar TL ve 1,4 milyar USD likidite çekecek. Böylelikle TCMB bu süreçte 
munzam kar�ılıkların artırılmasıyla birlikte piyasadan toplamda 48,8 milyar TL çekmi� 
olacak. Yıl ba�ından itibaren ise bu rakam 32,5 milyar TL ve 2011 yılı anapara geri 
ödemelerinin  % 33’üne tekabül ediyor( I� Yatırım tahmini).  

25 Nisan haftasının ba�lıca gündem maddesi Per�embe günü yayınlanacak olan Para 
Politikası Kurulu tutanakları ve Cuma günü yayınlanacak olan Mayıs–Temmuz Iç 
Borçlanma Stratejisi olacak. Haftanın di�er önemli gündem maddeleri ise Salı günü 
yayınlanacak olan Reel Kesim Güven Endeksi ve Nisan ayı Kapasite Kullanım Oranı 
olacak. 

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

25/04/11 TCMB’ nin 10 milyar TL miktarında haftalık repo geri dönü�ü bulunuyor 

26/04/11 Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı-Nisan 

26/04/11 TCMB’ nin 12 milyar TL miktarında haftalık repo geri dönü�ü bulunuyor 

27/04/11 TCMB Enflasyon Raporu 

27/04/11 PPK Tutanakları-Nisan 

27/04/11 TCMB’ nin 5 milyar TL miktarında haftalık repo geri dönü�ü bulunuyor 

27/04/11 TCMB’ nin 7 milyar TL miktarında haftalık repo geri dönü�ü bulunuyor 

29/04/11 Dı� Ticaret �statistikleri-Mart 

29/04/11 Iç Borçlanma Stratejisi (Mayıs– Temmuz) 

03/05/11 TÜFE ve ÜFE-Nisan 

04/05/11 TCMB Aylık Fiyat Geli�meleri Raporu-Mayıs 

06/05/11 TCMB Beklenti Anketi (Mayıs I.dönem) 
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