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Piyasa profesyonelleri TCMB'nin arkasında durmalı. 

Çünkü, FED'in adımları sonrası, gelişmekte olan 

ekonomilere yönelik küresel endişeler bulaşıcı hastalık 

gibi yayılıyor. Korkuya kapılan gelişmekte olan 

ekonomiler, gereksiz ölçüde sert tedbirlerle itibarlarını 

daha da kaybedebilir. 

 

 Eğer, Nobel Ekonomi Ödüllü bir iktisatçı, Paul Krugman dahi New York Times'daki 

köşesinde, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik açıdan bir türbülansa girmesi halinde, 

bunun diğer gelişmekte olan ekonomilere 'bulaşıcılık' (ing. contagiousness) 

etkisinden söz ediyorsa, bir an için durup, ciddi ciddi düşünmek gerekir. Çünkü, 

Krugman'dan söz ediyorsak, Türkiye'ye sırf muhalif olmaktan yazı kaleme alabilecek, 

fanatik, taraflı bir iktisatçıdan söz etmiyoruz. Bush-Cheney dönemindeki ABD'nin 

ekonomik ve siyasi politikalarını ağır bir şekilde eleştirmiş, saygın bir isimden söz 

ediyoruz. Krugman, küresel ekonominin en son ihtiyaç duyacağı şeyin, zaten siyasi 

karışıklık yaşayan Türkiye'nin, yeni bir ekonomik krize sürüklenmesi olabileceğini 

belirtiyor. 

 

 Ekonomik büyüklük itibariyle, Türkiye'nin bir Los Angeles kadar katma değer 

yaratması nedeniyle, küresel ekonomi üzerinde bir an için önemli bir etkisi 

olmayabileceği akla gelse de, Krugman, 1990'lı yılların sonlarındaki Tayland Krizi'nin 

nasıl tüm Asya'ya bulaşıcılık etkisi olduğunu, son küresel krizde Yunanistan'ın 

sorunlarının ve içine düştüğü türbülansın, bulaşıcılık etkisi ile, tüm Akdeniz'e kıyısı 

olan Avrupa ülkelerine sirayet ettiğini hatırlatıyor. Paul Krugman, bu nedenle, 

küresel ekonomideki aktörlerin şimdilerde, Türkiye'deki siyasi çalkantının, ekonomiyi 

de etkileyerek, dünyanın yükselen pazarlarına da (emerging markets) yayılmasından 

korktuklarına işaret ediyor. 

 

 Erste Group, Türkiye'nin politik gelirimler ve gelişmekte olan piyasa para birimleri 

üzerindeki baskı dikkate alındığında, büyük olasılıkla yüksek büyüme gösteren ülkeler 

listesinden düştüğünü bildirdi. Erste, daha sıkı bir para politikası, politik belirsizlikler, 

yavaşlayan sermaye girişleri ve zayıf para birimi ışığında Türkiye için 2014 yılı GSYH 

büyüme tahminini yüzde 4,2'den 2,37e indirdi.  
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 Erste ayrıca, yıl sonu için TÜFE beklentisini yüzde 6,3'den 8,4'e yükseltti. Bununla 

birlikte Erste, zayıf iç talep, TL'deki değer kaybı ve Euro Bölgesi'nde iyileşmenin cari 

işlemler açığında bir düzelme getireceğini öngördüklerini vurguladı.yayınlandı. 

 

 Moody's'in uzun yıllardır Türkiye analisti olan Sarah Carlson'ın görevini yakın 

zamanda devrettiği Banerji Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Banerji, "Türkiye'nin Baa3 olan ülke reytingi belli bir seviyedeki siyasi belirsizliği ve 

bunun kurumlar üzerindeki etkisini zaten içermektedir. Türkiye'nin reytingi sermaye 

akımlarına olan bağımlılığın gösterdiği yüksek dışsal kırılganlıkları da 

tanımlamaktadır" ifadelerini kullandı. 

  

 Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin Banerji, "Şu anda, hükümetin güçlü bilanço 

tablosu ve bundan kaynaklanan şokları absorbe kapasitesi mevcut siyasi ve 

ekonomik rüzgarlara karşı önemli bir hafifletici, etki azaltıcı imkan sunmaktadır. Buna 

rağmen, siyasi ve ekonomik gerilimde, merkezi durum senaryomuzun öngördüğünün 

ötesinde ekonomiyi ve mali ölçüleri etkileyebilecek bir artış, reyting üzerinde aşağı 

yönlü baskı oluşturabilir" değerlendirmesini yaptı. 

 

 Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz artışı kararının Türkiye'nin bu yıl için ekonomik 

büyüme görünümüne olası etkilerini de değerlendiren Banerji, "Türkiye'nin 2014 yılı 

için ekonomik büyüme görünümü, zayıflayan Türk Lirası ve dikkate değer oranda faiz 

artışının oluşturduğu ortamdan olumsuz yönde etkilenecek" öngörüsünde bulundu. 

Alpona Banerji, "Buna rağmen, Moody's Türkiye'nin 2014 yılı ekonomik büyümesini 

yüzde 3 olarak tahmin etmektedir. Büyüme öngörümüz, ilerideki parasal 

sıkılaştırmalara ve Türkiye'nin politik türbülansının süresine dair hassasiyetini 

sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.  

 

 Türkiye'nin bu yılki ekonomik büyüme görünümüne etki edebilecek faktörlerden 

birinin de Avrupa'daki ekonomik iyileşme olduğunu vurgulayan Banerji, "Türkiye'nin 

ekonomik büyümesi Türkiye'nin başlıca ticaret ortağı olan Avro Bölgesi'nde beklenen 

ekonomik iyileşmeden yararlanabilir" dedi. Moody's'in geçen hafta cuma günü 

yaptığı yazılı açıklamada da, "Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırması dövizde kur 

baskısını hafifletecektir. Merkez Bankası'nın dikkate değer parasal sıkılaştırması kur 

oynaklığını azaltabilir ve Türk Lirası'nı savunmak için kullanılan döviz rezervlerinin 

tüketilmesini yavaşlatabilir. Dolayısıyla, ülke kredibilitesi üzerindeki baskıların bir 

kısmı hafifleyebilir" denilmişti. 
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 Moody's Investors Service, Türk Lirası'nın son 2 ayda yüzde 10,9 değer kaybettiğine 

işaret ederek, bunun yerel yönetimler için döviz cinsinden borçların geri ödemesi 

maliyetlerini artırdığına işaret etti. Moody's, borç geri ödeme maliyetinden kaynaklı 

en yüksek baskı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karşıya kalmasını beklediğini 

belirtirken, İzmir'in de İstanbul'a göre kur dalgalanmalarına karşı daha ılımlı riski olsa 

da TL'deki kayıptan olumsuz etkileneceğini vurguladı. 

 

 Moody's, İstanbul'un 2013 sonu itibariyle 2,4 milyar dolara ulaşan borç stokunun 

yüzde 93'ünün ABD Doları cinsinden olduğunu  belirtirken, 2013 yılında dış borç geri 

ödemelerinin Belediye'nin faaliyet gelirlerinin yüzde 9'una ulaştığına işaret etti. 

Moody's 2014 yılında dış borç geri ödeme maliyetinin 2013'e göre yüzde 20 

artmasını beklediklerini belirtti. İzmir'in TL'deki değer kaybından kaynaklı risklerini 

İstanbul'a göre daha az olduğunu, 2013 sonu itibariyle borçlarının yüzde 46'sının 

yabancı para cinsinden olduğunu belirten Moody's, İzmir'in kur riskine karşı kendini 

korumak için Avrupa Yatırım Bankası ile birlikte 108 milyon Euro tutarında risk hesabı 

oluşturduğuna da dikkat çekti. Moody's İzmir'in ayırdığı bu fonun yıllık borç geri 

ödemelerini karşılamaya fazlasıyla yeterli olacağına işaret etti. 

 

 2014 yılının ocak ayı itibariyle, elimizde şu ana kadar 24 Ocak'a kadar ki veri var ve 1 

milyar 178 milyon dolarlık bir net giriş olduğuna işaret ediyor. Bu net girişin önemli 

bir bölümünü 24 Ocak tarihindeki 1 milyar 125 milyon dolarlık repo işlemlerine giriş 

oluşturmakta. Nette, yeni yılın ilk ayında, 24 Ocak'a kadar, hisse senedinde net 208 

milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde net 63 milyon dolar, repoda net 1 

milyar 101 milyon dolar, toplamda 1 milyar 372 milyon dolarlık bir giriş görünüyor. 

24 Ocak'la biten hafta için, repo işlemlerine yönelik 1 milyar 125 milyon dolarlık 

girişin ilgi çekeceğine eminim. Yabancıların portföy stok büyüklüğü ise, 17 Ocak 

haftası itibariyle, 112,4 milyar dolara kadar gerilemiş durumda. 

 

 17 Ocak itibariyle, yurt içi yerleşiklerin portföy tercihlerinde ise, DTH toplamının 

2013 yılı sonundaki 119,3 milyar dolara göre, 119,5 milyar dolara geldiği; TL 

mevduatı toplamının tersine, 548,4 milyar TL'den, 542 milyar TL'ye gerilediği; repo 

yatırımlarının 1,4 milyar TL'den 3,5 milyar TL'ye çıktığı; devlet iç borçlanma 

senetlerindeki portföy stokunun 74 milyar TL, eurobond portföyünün ise 7,1 milyar 

TL civarında seyretmeye devam ettiği; yatırım fonlarındaki tasarruf stokunun 30,2 

milyar TL'den, 31,1 milyar TL'ye geldiği ve hisse senedi portföyündeki yurt içi yerleşik 

tasarruf stokunun da 67,3 milyar TL'den 74,1 milyar TL'ye yükseldiği gözleniyor. TL 

mevduatındaki azalma tüzel kişiliklerin 8,8 milyar TL hesaplarındaki azalmadan 

kaynaklanıyor ki, tüzel kişilikler bunun yarısını DTH toplamını 2 milyar dolar arttırmak 
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için kullanmışlar. Gerçek kişiler de DTH toplamını 2,5 milyar dolar arttırarak, 71,5 

milyar dolara getirmiş durumdalar. 

 

 Biz, Krugman'ın makalesindeki 'Çin de biraz sallantıda gözüküyor' ifadesine dönelim. 

HSBC Çin İmalat PMI verisinin ardından açıklanan Çin'in resmi imalat endeksi de, 

üretim ve siparişlerdeki yavaşlamanın etkisiyle 6 ayın en düşüğüne işaret etti. Resmi 

imalat endeksi, hükümetin, dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki fazla kredileri 

kontrol etme çabalarının, büyümeyi soğutacağı sinyallerine bir yenisini daha ekledi. 

 

 Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu ve resmi istatistik kurumunun açıkladığı satın 

alma yöneticileri imalat endeki 50.5 puan ile Aralık'taki 51 puanın altında geldi, 

ancak HSBC Çin İmalat Endeksi gibi daralmaya işaret etmedi. Komünist Parti liderleri 

6 trilyon dolar büyüklüğündeki gölge bankacılık sektörünü kontrol altına almaya 

çalışır ve bankalar arası borçlanma maliyetleri artarken, anket istihdam ve ihracat 

siparişlerinde daralma göstererek, daha derin bir yavaşlama riskini güçlendirdi.  

 

 Artan para piyasası oranlarının belirsizliği artırdığını ve sanayi sektöründeki güveni 

olumsuz etkilediğini belirten Hong Kong'taki Australia & New Zealand Banking Group 

Ltd.'nın baş Çin ekonomisti Liu Li-Gang, merkez bankasının gölge bankacılık ile 

finansal istikrarı koruma arasında bir denge kurmasının gerektiğini söyledi. HSBC ve 

Markit Economics'in Öncü Çin İmalat Endeksi, Aralık'taki 50.5 puanın ardından 

Ocak'ta 49.6 puana gerilemişti. Uluslararası finans ve ekonomik haber ajansı 

Bloomberg anketine katılan 19 analistin ortalama tahmini endeksin 50.3'e 

gerileyeceği yönündeydi. Endeks değerinin 50 puanın üzerinde seyretmesi gerekiyor. 

 

 Bu arada, 28-29 Ocak'taki toplantısı öncesi, gelişmekte olan ekonomilerden ve 

küresel finans çevrelerinden, gelişmekte olan ekonomileri fazlasıyla sıkıntıya soktuğu 

yorumlarıyla, tahvil alım programını azaltmaya ara vermesi talep edilen FED, 'biz 

ABD'nin merkez bankasıyız' sözünün altını çizen FED yetkililerini haklı çıkararak, 

tahvil alım programını bir 10 milyar dolar daha azalttı ve 65 milyar dolara çekti. Bu 

ifadeyi, en son Dallas FED Başkanı Fisher tekrarlamış gözüküyor. FED'in tahvil 

alımlarını azaltmaya devam etmesinin ardından Hint rupisi ve Türk lirası gibi 

gelişmekte olan ülke paralarındaki zayıflamayı değerlendiren Hindistan Merkez 

Bankası (RBI) Başkanı Raghuram Rajan, küresel politika koordinasyonunda bozulma 

uyarısında bulundu. 

 

 Eski bir IMF başekonomisti olan Rajan, en gelişmiş ekonomiler ve önde gelen 

gelişmekte olan ülke maliye bakanları ve merkez bankacılarının Sidney'deki G-20 
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buluşmasının öncesinde, politika yapıcılar arasında daha fazla işbirliği çağrısında 

bulundu. FED'in 29 Ocak'taki toplantısının ardından yaptığı açıklamada ise, 

gelişmekte olan ekonomilere hiç değinilmedi. 

 

 Uluslararası parasal işbirliğinin kırıldığını söyleyen Rajan, Bloomberg TV Hindistan'a 

verdiği röportajında, sanayi ülkelerinin uluslararası parasal işbirliğini korumak için 

kendi üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini; bu noktada işin içinden çıkıp, 

ayrıştırarak, 'biz yapmamız gerekeni yapalım, siz de ayak uydurun' diyemeyeceklerini 

vurguladı.  

 

 FED'in bir 10 milyar dolar daha tahvil alım programını azaltacağına kesin gözüyle 

bakılan geçen hafta, Türkiye ve Güney Afrika merkez bankalarının yanı sıra, Hindistan 

Merkes Bankası da faiz artırdı. Arjantin'den Rusya'ya birçok ülkenin para birimlerinin 

sert satışlar görmesiyle gelişen piyasa hisseleri 2008'den bu yana en kötü yıl 

başlangıcını yapmış durumda. Rajan, gelinen noktada, IMF bile, her koyun kendi 

bacağından asılır söylemini üretmeyi bıraktığını, ancak gelişmiş ekonomilerin hâlen 

'biz elimizden geleni yapacağız, piyasalar da ayak uyduracak ve siz de ne yapmak 

istediğinize karar verebilirsiniz' demeye devam ettiklerini eleştirdi ve daha iyi bir 

işbirliğine ihtiyaç olduğunu; ancak, henüz böyle bir işbirliği işareti olmadığının da 

altını çizdi. 

 

 Gelişen piyasa hisselerinin 2008'den bu yana ki en kötü yıl başlangıcını yapması 

üzerine, Uluslararası Para Fonu da (IMF), bazı gelişmekte olan ülkelerin temellerini 

güçlendirici adımlar atması gerektiğine dair, e-posta yoluyla açıklama yayınladı. IMF, 

çalkantıların, merkez bankalarının uluslararası sermaye piyasalarındaki likidite 

şartlarına karşı dikkatli olma gereksinimine dikkat çektiğini belirtti.  IMF 

açıklamasında, “her ne kadar gelişen piyasalardaki satış dalgasında tek bir neden 

söylemek zor olsa da, baş gösteren hareket, küresel ekonomideki zorluklar, 

yavaşlayan büyümeler ve emtia fiyatları bazı ülkelerin ne kadar zor durumlara 

düştüğünü gösteriyor" ifadelerine yer verdi. IMF, bazı ülkelerde siyasi güvenirlik 

adına acil adımların atılması gerektiğinin altını çizerken, ekonomi politikalarında da 

köklü değişiklikler yapılması gerektiğini vurguladı. 

 

 IMF'e göre, likiditenin azalacağı endişesi üzerine, yüksek cari açığı ve dış finansman 

bağımlılığı olan ülkeler son dönemdeki dalgalanmadan daha fazla etkilendi. Çin'de 

imalat sanayindeki düşüş, FED'in tahvil alımlarını azaltması ve Ukrayna'daki siyasi 

huzursuzluğun artmasının da etkisiyle, dünya genelinde Ocak'ta hisselerin 

değerinden 1.8 trilyon dolar silindi. Rus ekonomisi 2013'te önceki yılın yarı hızında 
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büyüyerek, yatırımlardaki düşüşün etkisiyle tahminlerin altında kaldı. ABD Hazine 

Bakanı Jacob J. Lew, geçtiğimiz cuma günü, ABD'nin gelişmeleri yakından takip 

ettiğini söyledi. Uygulamaya konulan politikalar bakımından farklı ülkelerdeki 

ayrışmaya dikkat çeken Lew, "durumu izliyoruz ve bu ülkelerin her birinde içindeki 

bulundukları durumdan çıkmayı başarıyor" dedi. 

 

 FED'in tahvil alımını bir 10 milyar dolar daha azaltması sonrasında, Dolar Endeksi, 3 

Şubat'la başlayan yeni haftaya bu kez daha 81 puanı kırmış olarak başlıyor. Endeks 

81,237 puandan işlem görürken, bunun doğal sonucu olarak, euro-dolar paritesi 

1,3480 doları test etmiş durumda; ancak, yeniden 1,35 doların üzerine kendisini 

atmaya çalışıyor. Altının onsu da, aynı şekilde, 1242 dolar düzeyine kadar gelmiş 

iken, 1247 dolara kadar toparlanmış gözüküyor. dolar-TL kuru yeni haftaya 2,2615 TL 

düzeyinde başlamışken, piyasaların açılmasına yakın 2,27 TL'nin üzerinde seyrediyor. 

 

 TCMB'nin geçen hafta salı gecesi gerçekleştirdiği ve alınan kararları gece saat 24'de 

açıkladığı olağan üstü Para Politikası Kurulu kararları, tüm politika faizlerindeki 

alışılmışın üzerindeki artırım kararı sonrası, piyasa profesyonellerinin deyimi ile, 

TCMB'yi arabanın arka koltuğundan ön koltuğuna geçirdi ve TCMB piyasaların önüne 

geçti. Bununla birlikte, iç siyasi çalkantı tüm hızıyla ve sürekli olarak yeni detaylar 

kazanarak sürdüğünden, TCMB, tüm iç ve dış ekonomik-siyasi çalkantı risklerini 

dikkate alarak, önümüzdeki 2-3 aya yedirebileceği bir faiz artırım sürecini tek seferde 

yapmayı tercih etmiş gibi gözüküyor. TCMB'nin 27 Ocak pazartesi günü, dolar-TL 

kuru 2,40 TL'yi neredeyse zorlarken, açıkladığı bir gün sonraya yönelik toplantı 

anonsu bile, dolar kurunu bir anda 2,27 TL düzeyine getirdi ve ardından karar 

açıklandığında dolar-TL kurunun 2,16 TL'ye kadar geldiğine şahit olduk. 

 

 Ancak, Hükümet'ten faiz artımına yönelik değerlendirmeler ile, B ve C planları da 

olduğuna dair sözler, yine zihinleri karıştırdı ve kur ile 2. el faiz hadlerinde 

yükselişe sebep oldu. Böyle bir belirsizlik ve endişe konjonktüründe, Türk 

ekonomisinin fazladan tedbire ihtiyacı gündemde bile değilken, siyasilerin 'B ve C 

planları da hazır' yönündeki sözleri, Türkiye'nin uluslararası sermaye hareketlerine 

kısıtlama mı getirdiği, ya da benzeri kısıtlayıcı önlemler mi alacağı yönündeki 

spekülasyonları gündeme getirdi. 30 Ocak perşembe günü, Maliye Bakanı Şimşek, 

Türkiye'nin gündeminde kesinlikte sermaye hareketlerini kısıtlayıcı bir tedbir veya 

Tobin Vergisi gibi bir adım olmadığını, Merkez Bankası'nın yasasını değiştirmek gibi 

bir gündem maddesi olmadığını ifade etse de, Başbakan Erdoğan'ın bizzat İran 

seyahati dönüşü ifade ettiği B ve C planları, piyasalarda büyük bir merak, bir miktar 

da tedirginlik oluşturmuş durumda. Eski Bakan ve Ekonomist Prof. Dr. Kemal 
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Derviş de, geçtiğimiz hafta sonu akademisyen dostlarıyla yaptığı değerlendirmede, 

ciddi bir güvensizlik ortamına işaret etmiş durumda. 

 

 Bu arada, küresel ekonomi çevreleri, Ben Bernake'nin görev süresinin 31 Ocak 

itibariyle dolması sonrasında, 1 Şubat'ta resmen görevi devralan FED Başkanı Janet 

Yellen ve ondan boşalan başkan yardımcılığı görevine de, IMF eski Başkan Yardımcısı 

Baş Ekonomisti ve İsrail Eski Merkez Bankası Başkanı Stanley Fischer’ın getirilmesini 

konuşuyor. İkiliden küresel piyasalar, ‘rüya takımı’ diye söz etmekte. FED'in ilk kadın 

başkanı Yellen'ın döneminde, küresel piyasa profesyonelleri en çok, yeni FED 

başkanının para politikasında bir değişiklik yapıp yapmayacağını merak ediyor. 

 

 Uzmanlar FED’in tahvil alım programının faydalarının zararından fazla olduğunu 

söyleyerek, tahvil alım programının azaltılmasını savunmaktalar. Uzmanlar Yellen’ın 

Bernanke dönemi politikalarına devam edeceği konusunda hemfikir olsalar da, ciddi 

değişim beklemeseler de, her başkanın döneminin bir öncekinden farklı olacağı 

gerçeğini de göz ardı etmiyorlar. Küresel piyasalar, Janet Yellen'ın başkanlığında, 

para politikasında normalleşme döneminin başlangıcını temsil edecek olan, yeniden 

para politikası faiz oranını arttırma kararının ne zaman gündeme geleceğini de merak 

ediyorlar. 

 

 Piyasa dostu ‘güvercin’ kanatta anılan Yellen’ın, sanılanın aksine tam bir realist 

olduğunu ve Paul Volcker’dan bu yana FED’e başkanlık eden ikinci demokrat 

olduğunu kaydeden İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan, 

“Yellen, piyasa dostu olarak anılsa da açıklamalarına baktığımızda çok daha şahin bir 

tavır içinde olduğunu görüyoruz. Şu anda ivedi bir enflasyon riski olmadığından 

güvercin gibi algılanması ve davranması normal” diye konuşuyor. 

 

 Öte yandan Yellen’ın faizlerle ilgili alacağı kararlar gelişmekte olan ülkelerin de 

kaderini belirliyor. Uzmanlar, ABD ekonomisinin 2014’te hızlı toparlanması 

durumunda çekirdek enflasyon yüzde 1,5 geçer ve faiz artırma beklentisi öne 

çekilebileceğini, fakat bunun da gelişmekte olan ülke piyasalarında yeniden baskı 

oluşturacağını düşünüyor. Yellen’ın zamanında borsa risklerini önceden kestirdiğini 

belirten ekonomi profesörü Den Haan de, daha önce ülkenin bir mali krize doğru 

gittiğini fark eden kadın başkanın malî sektöre karşı oldukça sert olacağı görüşünde. 

Haan, konuşmalarında Yellen’ın işsizliği sıkça dile getirdiğini belirterek, Yellen’ın 

muhtemelen sadece enflasyona odaklanmayacağı ve işsizliğe de çok önem vereceğini 

belirtiyor. 
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 Altın, Asya'da Çin Yeni Yıl tatili dolayısıyla fiziki talebin azalması ile birlikte, altı 

haftada ilk haftalık kaybını yaşamasının ardından kayıplarını korudu. Spot altın yüzde 

0.2 düşüşle ons başına 1,242.15 dolara kadar geriledikten sonra, Singapur saati ile 

11:39'da 1,244.77 dolara geldi. Fiyatlar geçen hafta yüzde 2 düştü ve 20 Aralık 

haftasından bu yana ilk kez haftalık bazda geriledi. 2013 yılında muhtemelen 

Hindistan'ı geçerek dünyanın bir numaralı altın kullanıcısı olan Çin'de piyasalar 6 

Şubat'a kadar kapalı. Şanghay Altın Borsası'nda gösterge altın kontratının işlem 

hacmi, 30 Ocak'ta Haziran 2011'den bu yana en düşük seviyesine indi. Dünyanın en 

büyük altın destekli exchange traded fonu (ETF) SPDR Gold Trust'taki altın varlıkları, 

üst üste iki gün artış göstererek Aralık 2012'den bu yana en iyi çıkış performansını 

göstermesinin ardından, 31 Ocak'ta değişmedi.  

 

 INTL FCStone analisti Edward Meir, bilgilendirme notunda, "Çin piyasası bir hafta 

kapalı ve bu durum, fiziki talep ivmesinin bir kısmının uzaklaşmasına neden oluyor," 

dedi ve "Küresel hisse senetlerinin Şubat ayında muhtemelen daha sarsıntılı 

seyretmesini bekliyoruz. Bu da altının biraz daha sağlam kalmasına neden olabilir" 

şeklinde görüş bildirdi. Asya'da artan fiziki talep, metalin 1981'den bu yana en hızlı 

düşüşünü gerçekleştirdiği geçen yılın son günü olan 31 Aralık'ta gördüğü altı ayın en 

düşük seviyesinden sıçrama yapmasına yardımcı oldu. Ocak ayında, altın, küresel 

hisse senetlerinin göstergesi MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi'nin gelişen 

piyasalardaki olumsuzlukların daha da derinleşebileceği endişesi ile yüzde 4.1 

düşmesinin ardından yüzde 3.2 yükseldi.  

 

 Nisan vadeli altın kontratları, New York Comex piyasasında, yüzde 0.3 yükselerek ons 

başına 1,244 dolara çıktı. ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu verilerine göre, 

altında net uzun pozisyon sayısı, 28 Ocak ile biten haftada yüzde 40 artarak 

60,672'ye çıktı. Gümüş, Ocak ayındaki düşüşle birlikte üç ay üst üste kayıp yaşadıktan 

sonra, yüzde 0.4 düşüşle ons başına 19.1103 dolara indi. Palladyum da kayıplarını 

üçünc aya taşıdı ve 31 Ocak'taki seviyesi olan ons başına 703.69 dolardan 704 dolara 

geldi. Platin yüzde 0.3 yükselişle ons başına 1,381.81 dolara çıktı ve iki günlük 

düşüşünü sonlandırdı. Güney Afrika'da arabulucu kuruluş, 1 Şubat'ta yaptığı 

açıklamada, Güney Afrika'da en büyük platin üreticilerinin işçi sendikasına, grevi 

sonlandırmak için yeni bir teklif sunmayı değerlendirdiğini kaydetti. Görüşmeler 

yarın yeniden başlayacak.  

 
 


