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* Bu dokümanda yer alan değerlendirmeler bilgilendirme amaçlı olup Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurullarından onaylanmış bağlayıcı politika metinleri değildir.  

Menkul Kıymet Hareketleri  

28 Ocak haftasında 18.6 milyar dolar olan yabancıların hisse 

stok miktarı 4 Şubat ile biten haftada 18.2 milyar dolara, 149.6 

milyon dolar olan özel sektör tahvil ve bonoları (ÖST) 146.3 

milyon dolara gerilerken, 4.4 milyar dolar olan DİBS stok miktarı 

4.5 milyar dolara yükseldi.  

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak 

hesaplandığında geçen hafta yurt dışı yerleşikler hisse 

senetlerinde 81.9 milyon dolar, ÖST’lerde de 3.8 milyon dolarlık  

satış yaparken, DİBS’lerde 35.6 milyon dolarlık alım 

gerçekleştirdiklerini görmekteyiz. Böylece söz konusu haftada menkul kıymetlerden toplamda 50.0 milyon 

dolarlık satış oldu. Yılın başından itibaren net çıkış ise 560.9 milyon dolara yükseldi. 

Kaynak: TCMB 

Döviz Rezervleri  

28 ocak haftasında 110.2 milyar dolar düzeyinde olan 

TCMB’nin altın dâhil brüt rezervleri 4 şubat itibariyle 4.4 milyar 

dolar artarak 114.7 milyar dolara yükseldi.  

Bu dönemde altın hariç brüt rezervler 4.1 milyar dolar artarak 

75.7 milyar dolara, altın rezervleri 0.4 milyar dolar artarak 38.9 

milyar dolara yüksledi.  

Stand-by tanımlı bilançoya göre TCMB’nin net uluslararası 

rezervleri (NUR) ise bir önceki haftaya göre 5.8 milyar dolar 

artarak 16.3 milyar dolara yükseldi.  

Rezervlerdeki artışın bir kısmının Kur Korumalı TL Mevduat (KKM) hesabı kaynaklı döviz girişleri, ihracat reeskont 

kredileri dönüşünde yapılan alımlar, ihracat bedellerinin yüzde 25 oranındaki kısmının TCMB’ye zorunlu devri ve 

Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile yapılan 4.9 milyar dolar karşılığı swap işleminden olabileceğini 

düşünmekteyiz. Nitekim TCMB’nin açıkladığı bir önceki haftaya ait uluslararası rezerv ve döviz likiditesi verileri 

yabancı merkez bankaları ile yapılan swap miktarının 2.8 milyar dolar yükseldiğine işaret etmektedir.  

Döviz Tevdiat Hesapları  

Banka ve para istatistiklerine göre 28 Ocak haftasında 228.2 

milyar dolar düzeyinde olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat 

hesapları 4 Şubat haftasında 3.1 milyar dolar azalarak 225.1 

milyar dolara geriledi. Geçtiğimiz haftaki azalış, parite ve altının 

ons fiyatı kaynaklı etkilerinden arındırıldığında DTH’ların nette 

5.1 milyar dolar azaldığına işaret etmektedir.  

4 Şubat haftasında tüzel kişi hesaplar 3.3 milyar dolar azalarak 

83.5 milyar dolara gerilerken, gerçek kişi hesaplar 0.3 milyar 

dolar artarak 141.6 milyar dolara yükseldi.   

Yabancı para (YP) mevduat verisi DTH ve kıymetli maden (altın) depo hesaplarından oluşmaktadır. Buna göre 

ise DTH’lar 3.3 milyar dolar azalarak 194.7 milyar dolara gerilerken, altın mevduatı 0.2 milyar dolar artarak 30.4 

milyar dolara yükseldi. Yılın başından bu yana parite ve altının ons fiyatı kaynaklı etkilerinden arındırıldığında 

DTH’ların 12.4 milyar dolar azalış kaydettiğini görmekteyiz. 
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