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DİBS’lerden büyük çıkış  

1 Mayıs haftasında 22.15 milyar dolar olan hisse 

stok miktarı 8 Mayıs ile biten haftada 20.47 milyar 

dolara, 332 milyon dolar olan özel sektör tahvil ve 

bonoları 325 milyon dolara, 8.39 milyar dolar olan 

DİBS stok miktarı 7.18 milyar dolara geriledi. Piyasa 

fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak 

hesaplandığında yurt dışı yerleşikler hisse 

senetlerinde 227.8 milyon dolar, DİBS’lerde 821.8 

milyon dolar, toplamda 1.05 milyar dolarlık satış 

yaptılar. DİBS’lerde haftalık bazda bu düzeyde en 

büyük satışı 2016 yılının Kasım ayında görmüştük.  

Şirketler aldı, bireyler sattı 

Haftalık Banka ve Para istatistiklerine göre 1 Mayıs 

haftasında 194.63 milyar dolar düzeyinde olan yurt 

içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları 8 Mayıs ile 

biten haftada 0.35 milyar dolar azalarak 194.28 

milyar dolara geriledi.  Gerçek kişi hesapları 0.98 

milyar dolar azalırken, tüzel kişi hesaplar 0.63 milyar 

dolar artış kaydetti. 

Rezervlerdeki erime sürüyor 

1 Mayıs  haftasında 86.24 milyar dolar düzeyinde 

olan TCMB’nin altın dâhil brüt rezervleri 0.41 milyar 

dolar azalarak 85.83 milyar dolara geriledi. Azalış, 

haftalık bazda altın rezervlerinin 0.10 milyar dolar, 

brüt rezervlerin  0.31 milyar dolar gerilemesinden 

kaynaklandı. TCMB’nin net rezervleri de bir önceki 

haftaya göre 1.93 milyar dolar azalarak 26.0 milyar 

dolara geriledi.  

 

Yabancılar, hisse senedi ve DİBS’lerde satışları devam ederken 52 haftalık toplam olarak bakıldığında, bir 

önceki hafta 3.58 milyar dolar olan hisse senedi çıkış rakamı 3.59 milyar dolara, 6.29 milyar dolar olan DİBS 

çıkışı 6.77 milyar dolara genişledi. Yılın başından itibaren yabancıların hisse senedi ve DİBS’lerdeki satışı 

9.46 milyar dolar oldu.  

Döviz tevdiat hesaplarına (DTH) baktığımızda tüzel kişi hesaplarda artış olurken, bireylerin sattığını gör-

mekteyiz. 

Merkez Bankası’nın altın dahil brüt rezervleri haftalık bazda gerilemeye devam ederken Stand By tanımlı 

bilançoya göre hesapladığımız net rezervler haftalık bazda 1.93 milyar dolar azalarak 26.0 milyar dolara 

indi. 
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