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Yabancılar satmaya devam ediyor 

3 Nisan haftasında 21.19 milyar dolar olan hisse stok miktarı 10 

Nisan ile biten haftada 22.38 milyar dolara yükselirken, 9.03 

milyar dolar olan DİBS stok miktarı 8.58 milyar dolara, 324 

milyon dolar olan özel sektör tahvil ve bonoları 321 milyon 

dolara geriledi. Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış 

olarak hesaplandığında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 

182.5 milyon dolar, DİBS’lerde 328.2 milyon dolar, toplamda 

510.7 milyon dolarlık satış yaptılar.   

DTH’lar 4 hafta sonra artış gösterdi 

Haftalık Banka ve Para istatistiklerine göre 3 Nisan haftasında 

194.15 milyar dolar düzeyinde olan yurt içi yerleşiklerin döviz 

tevdiat hesapları 10 Nisan ile biten haftada 0.93 milyar dolar 

artarak 195.08 milyar dolara yükseldi.  Artış, tüzel ve gerçek 

kişi DTH’larının sırasıyla 0.52 ve 0.42 milyar dolar 

yükselmesinden kaynaklandı. 

Rezervlerdeki azalış sürüyor 

3 Nisan haftasında 89.55 milyar dolar düzeyinde olan 

TCMB’nin altın dâhil brüt rezervleri 0.63 milyar dolar azalarak 

88.92 milyar dolara geriledi. Azalış, haftalık bazda altın 

rezervlerinin 1.56 milyar dolar artmasına karşılık brüt rezervlerin 

2.23 milyar dolar gerilemesinden kaynaklandı. TCMB’nin net 

rezervleri de bir önceki haftaya göre 0.84 milyar dolar 

azalarak 26.27 milyar dolara geriledi.  

Kamu bankaları kredi artış hızı yeni zirvesinde 

BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün kredi büyüme hızı 

bir önceki haftaya göre 1.6 puan artarak yüzde 43.1’e 

yükseldi. Bunda kamu bankaları kredi büyüme hızının 10.2 

puan artışla yüzde 69.6’ya çıkması etkili oldu. Özel bankaların 

kredi büyüme hızı ise bir önceki haftaya göre 6.4 puan 

azalarak yüzde 29.0’a geriledi. Tüketici kredilerindeki artış hızı 

düşmeye devam ederken ticari kredilerin artmakta olduğunu 

görüyoruz. 

56,05

88,92

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Merkez Bankası Döviz Rezervleri 

(milyar $)

Brüt Rezerv

Brüt Rezerv (Altın Dahil)

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Yurtdışı Yerleşiklerin Hisse ve DİBS Portföyü 

(Yıllık, milyar $)

Hisse Senedi Net Hareketler DIBS Net Hareketlerc(Repo Dahil)

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

90

110

130

150

170

190

210

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Yurtiçi Yerleşiklerin Döviz Mevduat Stoku

DTH

DTH/M2 (sağ eksen)

43,1%

69,6%

29,0%

-25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

55%

65%

2017 2018 2019 2020

Krediler 
(13 Haftalık Ortalama, Yıllıklandırılmış, Kur Etkisinden Arındırılmış)

SEKTÖR
KAMU
ÖZEL BANKALAR

Kaynak: TCMB, BDDK 

Geçtiğimiz haftaki raporumuzda ilk çeyrek itibariyle yabancı-

ların, 2016-2019 döneminde Türkiye’ye portföy yatırımı olarak 

soktukları tutar kadar (7,40 milyar dolar) bir rakamın (6.96 mil-

yar dolar) çıktığını belirtmiştik. 10 Nisan itibariyle çıkan rakamın 

7.46 milyar dolara yükseldiği görülüyor.  

Son bir aydır azalış eğilimi içerisinde olan döviz tevdiat hesap-

ları (DTH) geçtiğimiz hafta artış kaydederken, Merkez Banka-

sı’nın altın dahil brüt rezervleri haftalık bazda 0.63 milyar dolar 

daha azaldı. Rezervlerdeki azalışın önüne geçmek için BDDK 

swap işlemleri ile ilgili yüzde 10 olan özkaynak limitini yüzde 1’e 

indirmişti. 

Krediler tarafında ise kamu bankalarının kredi büyüme hızı bir 

önceki haftaya göre 10.2 puan artarak yeni bir zirveye çıkar-

ken özel bankaların daha ihtiyatlı bir tutum içerisinde oldukları-

nı görüyoruz. 


