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OCAK
Türkiye
•
TCMB politika faiz oranını %6.5’dan %6.25’e
düşürdü.
•
Diğer
•
•
•

•

AB
•
Asya
•

AB
İrlanda AB/IMF yardım fonuna başvurdu.
Mısır’da hükümet karşıtı olaylar .
Tunus hükümeti düştü
*S&P Mısır’ın uzun vade ve kısa vade yerli
para kredi notunu düşürdü ve “BB+/B” olarak
revize etti. Ülke notunu da “BB+” ya düşürdü ve
görünümü negatif olarak açıkladı.
Petrol fiyatları Eylül 2008’den beri 99,6 $/varil
ile en yüksek seviyesine çıktı.

Kredi Derecelendirme
•
S&P dokuz yıl sonra ilk defa Japonya’nın kredi
notunu “AA” seviyesinden “AA-” seviyesine
çekti.

MART

ŞUBAT

Diğer
•
•
•

İspanya AB’de %20 ile işsizlik rekoru kırdı.
Çin Merkez Bankası faiz oranlarını 25 baz
puan , bankalar için zorunlu karşılık oranlarını
50 baz puan artırdı.

Türkiye
•
TCMB zorunlu karşılıkları vadesiz ve kısa
vadeli mevduatlar/katılım fonları ile diğer
yükümlülükler için çeşitli oranlarda artırdı.
•
Cari açık Mart’ta $9,8 milyara ulaştı.
AB
•

Libya’daki karışıklık, , petrol fiyatlarında
2008’den bu yana ilk kez $100 seviyesinin
kırılmasına neden oldu.
Mısır Cumhur Başkanı Hüsnü Mübarek istifa
etti.
Altın 1.400 usd

Kredi Derecelendirme
•
Moody’s Japonya’nın Aa2 görünümünü
negatife aldı.

•

Asya
•
•

•
Diğer
•

EFSF’nin Haziran sonuna €440 milyarlık
kapasiteye ulaştırılması kararı alındı.
Portekiz’de tasarruf paketinin meclisten
geçmemesi üzerine başbakan Jose Socrates
istifa etti.
Çin MB zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan
artırdı.
Japonya’da 9,0 büyüklüğüyle tarihinin en
büyük 5. depremi meydana geldi. Ardından
oluşan tsunami sonrasında enerji ve alt yapı
tesislerinde üretimi etkileyecek ciddi hasarlar
oluştu.
BOJ deprem sonrası piyasalara toplam ¥ 57,8
trilyon (yaklaşık $700 mlyr) likidite sağladı.
Altın 1.432 usd

Kredi Derecelendirme
•
Moody´s, Yunanistan´ın tahvil notunu Ba1´den
B1 seviyesine indirdi ve görünümü ´negatif´
olarak belirledi.
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NİSAN
Türkiye
•
TCMB kısa vadeli yükümlülükler için zorunlu
karşılık oranını %15’ten %16’ya artırdı.

MAYIS
AB
•

AB
•
•
•
•

Avrupa Merkez Bankası gösterge faizi 25 baz
puan artırarak, %1.25´e çıkardı.
Portekiz AB’den mali yardım istedi.
2 yıllık Yunan tahvil getirileri %25 ile rekor
seviyeye ulaştı.
İspanya sorgulanmaya başladı

•

ABD
•

ABD

•

Asya
•

*ABD’de bütçe açığı 82,7 milyar dolar oldu.
Böylece, bütçe açığı Nisan ayı için tüm
zamanların rekorunu kırdı.
Çin Merkez Bankası, bankaların zorunlu
karşılık oranını %0.5, faiz oranlarını 25 baz
puan artırdı.

Kredi Derecelendirme
•
S&P, bütçe açığındaki artış sebebiyle
ABD´nin uzun vadeli notlarının
görünümünü ´durağan´dan ´negatif´e
indirdi.
•
Fitch Portekiz’in yerli ve yabancı para
cinsinden kredi notunu A+’dan A-‘ye düşürdü,
•
S&P Portekiz’in notunu iki kez üst üste
düşürerek A-‘den BBB’-‘ye indirdi, görünümü
de negatifte bıraktı.

m.baki@turkishyatirim.com

Türkiye
•
Dış ticaret açığı $10,2 milyara ulaştı.
Euro bölgesi Maliye bakanları 500 milyar
Euro değerinde kalıcı iflas fonunun ( EFSF)
kurulmasına yönelik düzenlemeyi kabul etti.
Avrupa Birliği Finans Bakanları Zirvesi’nde
Portekiz’in AB/IMF’ten alacağı €78 milyarlık
kredinin koşulları üzerinde anlaşmaya varıldı.
ABD, Mayıs ayı ortasında 14.3 trilyon
dolarlık borç limitine ulaştı.

Kredi Derecelendirme
•
S&P, Japonya´nın uzun vadeli kredi notu
görünümünü negatife indirdi.
•
S&P, Yunanistan´ın BB- ve B olan uzun ve
kısa vadeli kredi notunu sırasıyla B ve C´ye
indirdi.
•
S&P, Italya’nın kredi not görünümünü
“durağan”dan “negatif”e çevirdi.
•
Fitch, Yunanistan´ın "BB+" olan uzun vadeli
döviz ve yerel para cinsinden kredi notlarını da
"B+"ya düşürdüğünü bildirdi. Fitch, ülkenin
görünümünü "negatif" olarak belirledi.
•
Fitch, Japonya´nın uzun vadeli kredi notunun
görünümünü “durağan”dan “negatif”e çekti.
Diğer
•

HAZİRAN

Altın 1.540 usd

AB
•

•
ABD
•
Asya
•

AB ve IMF’den sağladığı yardım paketinin
beşinci diliminin serbest bırakılması için
Yunanistan parlamentosu yeni tedbirler içeren
beş yıl vadeli bütçe planını onayladı.
Portekiz’in yeni başbakanı Pedro Passos
Coelho oldu.
FED 600 milyar dolarlık tahvil alım programı
QE2’nin bittiğini açıkladı.
Çin Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını
50 baz puan artırdı.

Diğer
•

Chistine Lagarde IMF başkanı oldu.
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TEMMUZ
AB
•
•
•

•
•

ABD
•
Asya
•

Diğer
•

ECB faiz oranlarını 25 baz puan arttırarak
%1.50’ye yükseltti.
Avrupa Bankacılık stres testine dahil edilen 91
bankanın 8’i testi geçemedi.
AB Yunanistan’a yönelik €109 milyar
büyüklüğünde yeni kurtarma paketi üzerinde
anlaştı Özel sektör elinde bulunan tahvilleri
daha uzun vadelileriyle değiştirerek €50 milyar
ek destek sağlayacağı öngörüldü.
İtalya’nın da borç sıkıntısı gündeme geldi.
EFSF’de yapılan düzenlemelerle birlikte İrlanda
ve Portekiz’de yardım edilecekler grubuna
alındı.
ABD parlamentosunda borç limitinin
yükseltilmesi konusunda uzlaşmaya varıldı.
Çin Merkez Bankası, artan enflasyonla
mücadele etmek için gösterge faiz oranı %3,5'e
yükseltti.
*Altın 1.627 usd
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AĞUSTOS
Türkiye
•
TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo
ihale faiz oranını %6.25’ten %5.75’e düşürdü,
borçlanma faiz oranı %1.50 düzeyinden %5’e
yükseltti ve yabancı para zorunlu karşılık
oranlarını tüm vadeler için 0.5 puan azalttı.
•
Faiz koridoru uygulamasına geçti ( 5.75 -12.5)
AB
•
ECB İtalyan ve İspanyol bonolarını aldı.
•
Fransız bankaları likidite sıkıntısı yaşadı.
•
Fransa’nın ülke notuna yönelik spekülasyonlar
başladı.
ABD
•
ABD’de hükümetin 14,3 trilyon dolar olan borç
tavanını 2,4 trilyon dolar artıran yasası
onaylandı.
•
Jackson Hole toplantısı hiçbir beklentiyi
karşılayamadı.
•
FED 2013 ortasına kadar faizleri düşük
seviyede kalacağını açıkladı.
Asya
•
BoJ ekonomiye 10 trilyon yen (yaklaşık $130
milyar) ilave likidite sağladı.
Kredi Derecelendirme
•
S&P ABD'nin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi
notunu, tarihinde ilk kez düşürerek ''AA+''ya
çekti.
•
Moody’s ABD´nin kredi notunu teyit ederek
görünümünü negatif olarak belirledi.
•
Moody’s Japonya´nın Aa2 olan kredi notunu
Aa3 seviyesine çekti. Moody´s görünümü ise
´durağan´ olarak belirledi.
•
Fitch, Fransa´nın ´AAA´ olan kredi notunu teyit
etti, görünümünün ise "durağan" oldugunu
belirtti.
Diğer
•
Altın 1.913 usd ile zirve yaptı. Jackson
Beklentisi ile 1.704 usd’ye geriledi.

EYLÜL
Türkiye
•
Dış ticaret açığı önceki yılın aynı dönemine
göre %54,6lık artış kaydederek $10,8 Milyara
ulaştı.
AB
•

•
ABD
•

•

ECB, piyasalara dolar likiditesi sağlamak için
ABD, İsviçre, İngiltere ve Japonya merkez
bankalarıyla işbirliğine giderek dolar takası
(swap) imkanı sağladı.
İsviçre Merkez Bankası euro/frank kurunun
minimum 1.2 seviyesinde kalacağını açıkladı.
FED Başkanı Bernanke, $400 milyarlık kısa
vadeli tahvillerden $400 milyarlık uzun vadeli
tahvillere geçiş yani “Operation Twist” planını
uygulamaya geçirdi.
ABD Başkanı Barack Obama $447 milyarlık iş
yaratma planını açıkladı. Bu plan için vergi
kesintileri, altyapı harcamaları ve iş yaratmada
etkili olabilecek eyaletlere yardım etme
opsiyonlarının bulunduğunu belirtti.

Kredi Derecelendirme
•
S&P, İtalya’nın kredi notunu “A+”dan “A”ya
düşürdü.
•
S&P Türkiye’nin yerel para birimi cinsinden
uzun vadeli kredi notunu BB+’dan yatırım
yapılabilir seviyeye BBB-‘ye yükseltti. Yabancı
para cinsi kredi notunu ise BB seviyesinde
bıraktı.
•
Fitch, Türkiye’nin cari açık soruna vurgu
yaparken, not artırımı için en az 12 ay gerekir
dedi.
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EKİM
Türkiye
•
TCMB 5,5 yıl sonra ilk kez piyasaya 1 milyar
350 milyon dolar satarak dövize doğrudan
müdahale etti.
•
TCMB gecelik borç verme faiz oranını %12,50
seviyesine yükselterek faiz koridorunu
genişletti.
•
TCMB, fiyat istikrarı, faiz politikası, döviz rezerv
politikası, zorunlu karşılık politikası ve finansal
istikrardan oluşan beş maddeli bir eylem planı
hazırladı.
•
2012-14 dönemini kapsayan Orta Vadeli
Program açıklandı.
AB
•
AB Liderler zirvesinde EFSF’nin büyüklüğü €1
trilyonun üzerine çıkarılması, Yunanistan
yardım paketinin €109 mlyr’dan €130 mlyr’a
çıkarılması ve Yunan tahvillerinde %50’lik
nominal değer kesintisi yapılarak borcun €100
milyarlık kısmının silinmesi kararlaştırıldı.
•
ECB Başkanı Jean-Claude Trichet’in görevi ay
sonunda sona erdi. Yeni Başkan İtalya Merkez
Bankası Başkanı Mario Draghi oldu.
•
İngiltere tahvil alım programını 200 milyar
sterlinden 275 milyar sterline yükselti.
ABD
•
MF Global iflas etti.
Diğer
•
Muammer Kaddafi’nin yakalanıp öldürüldü.
Kredi Derecelendirme
•
Moody’s, İspanya’nın kredi notunu iki kademe
düşürerek AA2’den A1’e çekti ve görünümün
negatif olduğunu açıkladı.
•
Moody’s, İtalya’nın "Aa2" olan devlet tahvili
kredi notunu üç basamak birden düşürerek
"A2"ye çekti, kredi not görünümünü ise
"negatif" olarak belirledi.
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ARALIK

KASIM
AB

AB
•

•
•
•
•
•
•
ABD
•
Asya
•
•

Yunanistan’ın borçlarına %50 oranında saç
traşını öngören mutabakat için referandum
kararı alan Papandreu görevinden istifa etti,
yerine eski Yunanistan Merkez Bankası
Başkan Yardımcısı Lukas Papademos geçti.
* ECB, ABD, İsviçre, İngiltere ve Japonya
merkez bankaları, Swap anlaşmasıyla faizleri
50 baz puan düşürdü.
ECB politika faiz oranını %1,5’ten %1,25’e
düşürdü
İtalya Başbakanı Berlusconi istifa etti ve yerine
Mario Monti geçti.
İspanya'da yapılan erken genel seçimlerde sağ
görüşlü Halk Partisi (PP) tek başına iktidara
geldi.
Almanya'nın 1 yıl vadeli tahvillerinde faiz,
tarihte ilk kez yüzde 1'in altına indi.
Mario Darghi ECB Başkanı oldu.
ABD’de Süper Komite’nin federal bütçe açığını
azaltmaya yönelik görüşmeleri başarısızlıkla
sonuçlandı.
Japonya'da Parlemento, toplam 12.1 trilyon
Yen büyüklüğündeki 3. ek bütçeyi onayladı.
Çin Merkez Bankası Aralık 2008′den bu yana
ilk kez zorunlu karşılık oranlarını indirdi.

Kredi Derecelendirme
•
Fitch, ABD'nin 'AAA' olan uzun vadeli kredi
notunu teyit etti, görünümünü ise “durağan”dan
"negatif"e çevirdi.
•
Fitch, Türkiye’nin "BB " olan yerel ve yabancı
para cinsinden uzun vadeli kredi notunu teyit
ederek, not görünümün "pozitif"ten "durağan"a
çevirdi.

•

•

•
•
•
•
•

ABD
•
Diğer
•
•

ABD, AB, Kanada, İngiltere, Japonya ve İsviçre
merkez bankaları koordineli bir şekilde küresel
finans sisteminin ihtiyacı olan dolar likiditesini
sağlamak ve global ekonomik faaliyetlere
ilişkin aşağı yönlü riskleri azaltmak adına dolar
swap işlemlerinde uygulanan faiz oranını 50
baz puan indirdi. Buna ek olarak üç ay vadeli
dolar likiditesi sağlamaya devam edileceği
açıklandı.
AB liderler zirvesinden Mali Uyum Pakt’ı kararı
çıktı. Liderler, ayrıca milli merkez bankalarının
IMF’ye 200 milyar Euro kredi açmasına, ve
ikinci kurtarma fonu ESM’nin de 2012
Temmuz’unda 500 milyar Euro sermaye ile
faaliyete geçmesine karar kıldılar
ECB faiz oranını %1’e indirdi.
ECB üç yıl vadeli likidite ihalesine 486 milyar
euroluk talep geldi.
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, 15 Euro
ülkesini not indirimi için negatif izlemeye aldı.
Moody's, Belçika'nın ''Aa1'' olan uzun vadeli
kredi notunu ''Aa3''e çekti, kredi not görünümü
ise ''negatif'' olarak belirledi.
Yunanistan'a 130 milyar euroluk ek yardım
paketinin, programdaki sapmalar nedeniyle
belirsizliğe girdiği bildirildi.
ABD Kongresi, 915 milyar dolarlık harcama
tasarısını kabul ederek, federal hükümetin
kapanmasını önledi.
Çin Merkez Bankası Zorunlu karşılık oranlarını
50 baz puan indirdi.
Kuzey Kore lideri öldü.

