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Haftanın ba�lıca gündem maddeleri TÜ�K'in açıkladı�ı beklentilerin bir hayli altında gelen 
Haziran ayı TÜFE verisi ve Merkez Bankası’nın (MB) ekonomistlere yaptı�ı sunumdaki 
ekonomik görünüm ve para polikası de�erlendirmeleriydi.  

Tahvil ve Bono piyasası haftaya TÜ�K'in açıkladı�ı beklentilerin bir hayli altında kalan 
Haziran ayı TÜFE verisiyle pozitif bir ba�lanç yaptı. TÜFE %-1,43 �eklinde açıklanırken �� 
Yatırım olarak beklentimiz %-1 ve piyasa medyan beklentisi %-0,78 seviyesindeydi. Merkez 
Bankası'nın öngörülerini do�rulayan enflasyon verisi sonrasında gösterge kıymette faiz 9 bp 
dü�erek %9.00 bile�ik seviyesi test ettikten sonra Pazartesi gününü 8bp a�a�ıda %9.01 
bile�ik seviyesinde kapattı. TÜFE endeksli kıymetler ise dü�ük gelen enflasyon 
sonrasında satıcılı bir seyir izledi. Enflasyondaki aylık gerilemenin beklentilere göre daha 
keskin olması, MB'ye para politikası takvimi içerisinde zaman kazandıracaktır, bu sebeple 
faizler üzerindeki yukarı yönlü baskının kısa vadede bir miktar azalmasını bekliyoruz.  

MB’nin ekonomistlere yaptı�ı sunum da dü�ük gelen aylık enflasyon verisi gibi piyasalar 
üzerinde etkili oldu. MB yaptı�ı sunumda, enflasyon görünümünün iyi gitti�ini, ekonomide 
bir ısınma olmadı�ını, cari açıkta ise yılın son çeyre�inde bir düzelme bekledi�ini vurguladı. 
MB, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun aldı�ı kredi büyümesini önleyici 
önlemlerin etkisini göstermeye ba�lamasıyla yılın geri kalanında munzam kar�ılıklarda 
artı�a gitme ihytiyacının azaldı�ının altını çizdi. Banka aynı zamanda, Avrupa ülkelerindeki 
kamu borcunun sürdürülebilirli�ine ve küresel büyümeye ili�kin endi�elerin risk i�tahını 
olumsuz etkilemeye devam etmesi halinde; günlük döviz alım ihale tutarlarının azaltılmaya 
devam edilebilece�ini veya ihalelere ara verilebilece�ini ve faiz koridorunun kademeli olarak 
daraltılmasının söz konusu olabilece�ini belirtti. Piyasalar ise bu açıklamaları MB’nin 
önümüzdeki aylarda faiz veya munzam kar�ılıklarda bir artı�a gitmeyece�i yönünde 
yorumladı. 

Öngördü�ümüz üzere, 
dü�ük gelen enflasyon ve 
MB’nin kendine güvenen 
tavrı faizlerdeki yukarı 
yönlü baskıyı kırdı. MB’nin 
s u nu m u n un  ba s ı n a 
yansımasından sonra, 
y a b a n c ı  v e  y e r l i 
b a n k a l a r d a n  a l ı � 
emirlerinin gelmesiyle 
devlet tahvil ve bono 
faizlerinde tüm vadelerde 
8-12 bp aralı�ında dü�ü� 
ya�andı. �ubat 2013 
vadeli gösterge kıymette 
faiz %8,90 - % 9,04  
aralı�ında i�lem gördükten sonra Salı gününü 8bp a�a�ıda %8,93 bile�ikten kapattı.  

Per�embe günü açıklanan Merkez Bankası MB beklenti anketine göre yıl sonu TÜFE 
piyasa beklentisi %7,5’ten %7,25’e gerilerken, yıl sonu cari açık beklentisi de 150 milyon 
USD artarak 66,5 milyar USD’ye yükseldi. Gösterge kıymet beklenti anketi sonuçlarına 
t e p k i s i z  k a l ı r k e n , 
enflasyon beklentilerinin 
dü�mesi TÜFE endeksli 
kıymetlere bir miktar satı� 
getirdi. Tahvil piyasası 
haftanın son i� lem 
gününde %8 ile %7,4 olan 
p iyasa bek lent is in in 
üzerinde gelen Sanayi 
Üretimi verisine de tepki 
v e r m e d i .  G ö s t e r g e 
kıymette faiz %9,09 
bile�ikten i�lem görmeye 
ba�ladı�ı haftaya 17 bp 
a�a�ıda %8,92 bile�ik 
seviyesinden devam 
ediyor.  
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08 Temmuz 2011 
Döviz piyasası, Portekiz’in uzun vadeli kredi notunun dü�ürülmesi ve, Avrupa ve Çin 
merkez bankalarının politika faizi artırımı kararı almalarıyla dalgalı bir haftayı geride 
bıraktı. Yerel tarafta ise MB’nin kısa vadede bir faiz artırımına gitmeyece�inin anla�ılması 
TL USD kar�ısında de�er kaybettirdi. Do�u Avrupa ülke para birimlerinin USD kar�ısında 
de�er yitirdi�i haftada TL USD kar�ısında %0,6 de�er kaybıyla PLN’nin ardından en kötü 
ikinci performansı gösteren para birimi oldu. Di�er taraftan, TL Euro kar�ısında %0,7 
de�erlenmesine ra�men, Euro kar�ısında da en kötü ikinci performansı gösteren 
geli�mekte olan ülke para birimi oldu. Sepet kar�ısında ise TL geli�mekte olan ülke para 
birimleri ortalamasından %0,63 daha kötü performans gösterdi. 

TCMB geçti�imiz hafta piyasalara repo ihaleleri vasıtasıyla 1 milyar TL likidite enjekte etti. 
Haftalık repo geri ödemeleri 59 milyar TL iken TCMB bu hafta 60 milyar TL tutarında yeni 
repo ihalesi açtı. Böylece, TCMB Mart 23’ten bu güne piyasaya 15 milyar TL tutarında 
likidite enjekte etmi� oldu.  

Gelecek haftanın ba�lıca gündem maddesi Pazartesi açıklanacak olan Ödemeler Dengesi 
verileri olacak. Cari açık için piyasa medyan beklentisi 7,8 milyar USD seviyesindeyken 
bir önceki ayda cari açık 7,7 milyar USD seviyesinde gerçekle�m�ti. Cari açı�ın 
beklentilerin altında gelmesi durumunda faizlerdeki dü�ü�ün devam edece�ini 
dü�ünüyoruz. Haftanın di�er önemli gündem maddeleri, Cuma açıklanacak Mart ayı Hane 
Halkı ��gücü Anketi ve Haziran ayı Merkezi Hükümet Bütçe verilerinin açıklanması olacak. 

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

11/07/2011 Ödemeler Dengesi - Mayıs (Piyasa medyan beklentisi: -7.8 milyar USD, 
  önceki –7.7 milyar USD) 

11/07/2011 TCMB’nin 12 milyar  TL tutarında repo dönü�ü bulunuyor  

12/07/2011  TCMB’nin 13 milyar TL tutarında repo dönü�ü bulunuyor  

13/07/2011    TCMB’nin 10 milyar TL tutarında repo dönü�ü bulunuyor  

14/07/2011    TCMB’nin 10 milyar TL tutarında repo dönü�ü bulunuyor  

15/07/2011    ��sizlik Oranı (Önceki: 8.3%)  

15/07/2011    Hane Halkı ��gücü Anketi — Mart 

15/07/2011    Merkezi Hükümet Bütçesi - Haziran  

15/07/2011    TCMB’nin 14 milyar TL tutarında repo dönü�ü bulunuyor  

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. 
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