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Latin Amerika Bölgesi Son Dönem Gelişmeler Yönetici Özeti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Arjantin'in kredi
notunu izlemeye aldığını duyurdu. S&P'den yapılan açıklamada, Arjantin'in "B+" olan
uzun dönem ve "B" olan kısa dönem kredi notunun "negatif izlemeye" alındığı
belirtilerek, ülkenin kredi notunun indirilebileceği uyarısında bulunuldu. Öte yandan,
açıklamada, yüksek enflasyon ve para birimi üzerindeki baskıların hükümetin mali
düzenleme stratejisini olumsuz etkilemesi ve borç yükünü artırması durumlarında ise
ülkenin kredi notunun düşürülebileceği uyarısı yapıldı. S&P, geçen sene yüzde 2,9
büyüyen Arjantin ekonomisinin bu sene yüzde 0,5 daralmasını, gelecek yıl ise yüzde
1,8 büyümesini öngörüyor.
Brezilya'nın cezaevindeki eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 7 Ekim'de
yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Yüksek Seçim
Mahkemesi, 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Lula’nın, Ekim ayında düzenlenecek
Devlet Başkanı seçiminde aday olamayacağına hükmetti. Mahkemedeki 7 yargıçtan
6'sı, hakkındaki mahkumiyet kararı nedeniyle Lula da Silva'nın gelecek ayki
seçimlerde aday olarak yarışamayacağı yönünde oy kullandı.
Kolombiya'nın son 70 yıllık tarihinde en genç devlet başkanı olan 42 yaşındaki Duque
için 10'u devlet başkanı olmak üzere 17 ülkeden gelen üst düzey temsilcilerin de
katıldığı bir yemin töreni düzenlendi. Ülkedeki suç, uyuşturucu kaçakçılığı grupları ve
diğer silahlı ve isyancı gruplara yönelik tavrının sert olacağını belirtti.
Ekvador İstatistik ve Nüfus Sayım Enstitüsü INEC'in açıkladığı 2018 Temmuz ayı
enflasyon verilerine göre, aylık enflasyon -%0,004; son on iki aylık enflasyon ise %0,57 olarak gerçekleşmiştir.
Meksika'da devlet başkanı seçilen Andes Manuel Lopez Obrador, hükümetin kemer
sıkma politikaları doğrultusunda resmen göreve başlayacağı Aralık ayından itibaren
selefinin aldığı maaşın yarısından azını alacağını açıkladı. Buna göre, Obrador'un
alacağı maaş selefinin aldığı maaşın yüzde 40'ı kadar olacak.
Peru, ülkenin ekonomik ve mali istikrarının korunmasına destek olan net uluslararası
rezervleri Ağustos 2018 itibariyle 60.798 milyar dolara ulaştı. Bu miktar, ülkenin
GSMH'sının %28'ine tekabül ediyor.
Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Şili vergi sisteminin modernizasyonunu ve
basitleştirilmesini öngören kanun tasarısını 21 Ağustos 2018 tarihinde imzalamasının
ardından, tasarıyı değerlendiren Fitch Ratings, Moodys ve Standard&Poors’un
bulunduğu kredi derecelendirme kuruluşları, Hükümetin, kurumlar vergisi yükünün
azaltılması, vergi sisteminin basitleştirilmesi yönündeki niyetini olumlu gördüklerini
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ancak vergi reformunun ekonomik büyümeye etkilerini değerlendirmek için erken
olduğunu belirtti.
Yaklaşık bir ay önce, son yıllarda mali pozisyonundaki gerileme nedeniyle, Şili’nin
notunu Aa3’ten, A1’e çeken; görünümünü ise negatiften durağana çeviren Moodys
vergi gelirlerini azaltmaksızın, ekonomik büyümeyi korumayı amaçlayan bir vergi
reformdansa, finansal açıkların azaltılması ve kamu borç indikatörlerine istikrar
kazandırılmasının tercihe şayan olduğunu belirtirken, vergi reformu çabalarının sonuç
vermesi için, mali açıkların azaltılması gereğine işaret etti.
Venezuela, ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle İsviçre'de yaptırmak
istemediği altın rafinajını Türkiye'de yaptırıyor. Türkiye'de rafine edilen altın daha
sonrasında tekrar Venezuela merkez bankasının varlık portföyüne dahil ediliyor.
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Arjantin
IMF, Arjantin'in Talebine Olumlu Bakıyor
Uluslararası Para Fonu, Arjantin'in, haziran ayında anlaşmaya vardıkları 50 milyar
dolarlık borcun erken serbest bırakılması talebine olumlu yanıt verdi. Artan ekonomik
kriz nedeniyle Arjantin'in, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile varılan anlaşma
çerçevesinde ülkeye verilmesi planlanan kredinin daha erken serbest bırakılması talebi
üzerine IMF, kredilendirme aşamalarının ve hükümetin ekonomik planının gözden
geçirileceğini belirtti. IMF Başkanı Christine Lagarde, "Arjantin'in politik çabalarına olan
desteğimi ve hükümetin, yeniden düzenlenen politika planlarını geliştirmesine yardımcı
olmaya hazır olduğumuzu vurguladım." değerlendirmesinde bulundu.
Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada,
IMF kredisinin ülke ekonomisinde güveni tazeleyeceğini belirtti. Arjantin pesosunun yıl
başından bu yana dolar karşısında yüzde 40 değer kaybetmesi, ülkeyi yeni bir
ekonomik krizin eşiğine getirdi. IMF, Arjantin'in talebiyle ülkeye 50 milyar dolar borç
verilmesini öngören 3 yıllık stand-by anlaşmasını Haziran ayında resmen onayladı.
IMF ile Arjantin arasında varılan anlaşma çerçevesinde Arjantin hükümetine, ilk
aşamada yarısı bütçe desteği için kullanılmak üzere 15 milyar dolar finansman
sağlanacağı bildirildi. Kalan 35 milyar dolarlık kredinin ise 3 yıl içerisinde IMF Yönetim
Kurulu’nun her çeyrekte yapacağı değerlendirmelere tabi olmak kaydıyla serbest
bırakılacağı kaydedildi.
Kaynak: El Pais

Brezilya
Lula’ya Olan Destek Artarken Brezilya Piyasaları Ayakta Kalmaya
Çalışıyor
Brezilya’da başkanlık seçimlerine iki aydan az bir süre, yatırımcılar seçim sonuçlarının
istedikleri gibi olmayacaklarını düşünmeye başladılar. Eski Başkan Luiz Inacio Lula da
Silva’ya olan desteğin en büyük üç seçim bölgesinde arttığında dair araştırmalar,
yatırımcıları, Brezilya’nın başına yeniden İşçi Partisi’nin geçeceği konusunda
kaygılandırıyor. Yapılan araştırmalarda %53 gibi bir oranla Lula’nın seçileceğini
öngörmektedir. Ayrıca seçimleri kazanamadığı takdirde diğer aday da yatırımcıları
korkutuyor.
Piyasaların favorisi Geraldo Alckmin sandıktaki başarısızlığı, onu en kötü 12 aday
arasına düşürdü. Lula’ya olan desteğin artışı yeni hükümetin müdahaleci olmayacağını
düşünen yatırımcıların heyecanını kaçırdı. Yatırımcıların bu duruma cevabı, hisseleri
hızlıca satmak oldu. Brezilya Real’inin değeri, 2016’daki en düşük değerinin %4,7
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altına düşerek, gelişmekte olan piyasalar arasında en kötü performansa imza attı.
Volatilite daha önceki üç seçime oranla en yüksek olarak açıklandı. iShare MSCI,
Brezilya’dan, Ağustos ayında 700 milyon dolar bir çıkış gözlemlendi.
Kaynak:Bloomberg

Ekvador
Ekvador'da Yakıt Sübvansiyonlarının Gözden Geçirilmesi Gündemde
Son dönemde, kamu harcamalarının azaltılmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında
bu defa yakıt sübvansiyonlarının gözden geçirilmesi gündeme gelmiştir.
Bu bağlamda, önümüzdeki dönemde, özellikle oktanı daha yüksek olan ve üst sınıf
araç sahiplerince tercih edilen süper benzine sübvansiyonun azaltılması ya da
kaldırılması kararı alınması beklenmektedir
Kaynak: El Comercio

Kolombiya
Kolombiya'da Yolsuzluk Karşıtı Referanduma Yeterli Katılım Olmadı
Yolsuzlukları engelleyecek düzenlemelerin yapılması için 7 sorunun yöneltildiği ve 11
milyon 670 bin kişinin tamamına yakınının lehte oy kullandığı referandum, katılımın 12
milyon 140 bin rakamına ulaşamamasından ötürü geçerli sayılmayacak.
Kolombiya'daki yolsuzluk karşıtı referanduma katılım, sonuçların geçerli olabilmesi için
gerekli olan 12 milyon 140 bin rakamına ulaşamadı. Bu yıl Kongre üyelerini ve devlet
başkanını belirlemek için 3 kez sandık başına giden Kolombiyalılar, seçim
maratonunun son etabında, ülkelerindeki yolsuzlukları engelleyecek tedbirlerin
alınması için düzenlenen referanduma yeterli ilgiyi göstermedi. Ülkedeki oy sayımı ve
seçimlerin bütün lojistik gerekliliklerinden sorumlu devlet organı Registraduria'nın
paylaştığı sonuçlara göre, yolsuzlukluk karşıtı referanduma katılım 11 milyon 670 bin
rakamında kaldı.
Referandum, yolsuzlukla mücadele için yöneltilen 7 sorunun tamamına yüzde 99
oranında "Evet" yanıtının gelmesine rağmen, ülkedeki 36 milyon seçmenin üçte birine
tekabül eden 12 milyon kişilik katılıma ulaşamamasından ötürü geçerli sayılmayacak.
Kolombiya’daki Yeşiller İttifakı’na mensup bazı senatörler geçen yıl, ülkedeki
yolsuzlukların önleyecek tedbirlerin kabul edilmesi amacıyla halk oylaması
düzenlenmesi için Kolombiyalılardan imza toplamıştı. Nisan ayında Kongredeki
görüşmeleri tamamlanan halk oylaması, eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un
onayına sunulmuş, Santos da Haziran'da verdiği onayla halk oylamasının yapılmasının
önünü açmıştı. Referandumda Kolombiyalılara, “Kongre üyelerinin ve devletin yüksek
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mertebeli çalışanlarının maaşlarının düşürülmesi, yolsuzluktan hüküm giyenler için
ceza indirimine gidilmesi ve bu kişilerin yeniden kamuda çalışmaları, kongre üyelerinin
seçilme sürelerinin üç dönemle sınırlanması ve mal varlıklarını açıklamaları, valilik ve
belediyelerin bütçelerinin düzenlenmesi” gibi hususlarda 7 soru yöneltildi. Bu arada,
referandumda oy kullanmasının ardından basına açıklamalarda bulunan Devlet
Başkanı Ivan Duque, demokrasinin gereğini yerine getirmek ve yolsuzlukluk karşısında
olduklarını göstermek amacıyla oy kullandığını belirtti.
Halk oylamasının savunucularından, eski Senatör Claudia Lopez de sonuçlarının
açıklanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dürüst Kolombiya,
yasaların ve kanunların değiştirilerek yolsuzlukla mücadelenin tam anlamıyla
sürdürülmesi için Kongre'ye açık bir mesaj gönderdi" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: El Mundo

Küba
ABD Dışişleri, Küba İçin Olan Raporunda Turizmin Artık Daha
Güvenli Olduğu Konusunda Halkı Bilgilendiriyor
ABD Dışişlerinin hazırladığı raporda Küba’ya olan turistlik ziyaretler için, önceden
“seyahati tekrar düşün” olan tavsiyeyi “dikkatlı olun” olarak değiştirdi. Bu durumdan,
ABD’den Küba’ya olan turist sayısını arttıracağını düşünen turizm şirketleri umutlu.
Geçen sene ABD Havana Büyükelçiliğinde çıkan bir hastalıktan dolayı vatandaşlar
Küba’ya gitmemeleri konusunda uyarılmıştı. Bu senenin ilk yarısında ABD’den
Küba’ya 266.000 yolcu ulaştığı kaydedildi.
Kaynak: Reuters

Meksika
ABD ile Meksika Ticaret Müzakerelerinde Anlaştı
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile ticaret müzakerelerinde anlaşmaya
varıldığını, yeni anlaşmanın adının "ABD-Meksika Ticaret Anlaşması" olacağını
söyledi. Trump, Oval Ofis'te Meksika eski Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile
telefon üzerinden bir basın toplantısı düzenledi. Yürürlüğe 1994'te giren ve ABD,
Meksika, Kanada'nın üyesi olduğu Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının
(NAFTA) adının değiştirileceğini belirten ABD Başkanı Trump, yeni anlaşmanın adının
"ABD-Meksika Ticaret Anlaşması" olacağı bilgisini verdi. Trump, NAFTA'nın kötü bir
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çağrışımının olduğunu ve ABD'ye yıllardır zarar verdiğini savunarak, "Şu an yürürlükte
olan anlaşmayı (NAFTA) kaldıracağım ve ABD-Meksika Ticaret Anlaşması yürürlüğe
girecek." ifadesini kullandı. "Bu yapılan en büyük ticaret anlaşması olabilir." yorumunu
yapan Trump, Kanada ile de ticaret müzakerelerinin kısa süre içinde başlayacağını
duyurdu.
Trump, ülkesiyle Kanada arasındaki ticaret müzakerelerinin kısa süre içinde
başlayacağını aktarırken, Kanada ile ayrı bir anlaşma yapılabileceğini veya Kanada'nın
ABD-Meksika arasındaki anlaşmaya katılabileceğini söyledi. Öte yandan, Kanada'nın
ABD'den ithal ettiği süt ürünlerinin bazılarına yüzde 300'e varan gümrük vergisi
uyguladığına dikkati çeken Trump, "En kolayı Kanada'nın otomobillerine gümrük
tarifesi uygularız ama önce onlara bir şans vereceğiz" dedi. Meksika Devlet Başkanı
Nieto ise NAFTA'yı modernize etmek ve yenilemek için ABD ile aylardır çalışıldığını
vurgulayarak, "Umarım Kanada da yeni anlaşmanın bir parçası olabilir." şeklinde
konuştu.
ABD
ile
Meksika
arasında
ticaret
anlaşmasına
varıldığının
açıklanmasının ardından New York borsasında endeksler yükselirken, günlük
kazançları yaklaşık yüzde 1'e ulaştı. TSİ 19.10'da Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde
1,03 kazançla 26.055 puandan işlem gördü. Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde
0,76 artışla 2.896 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,93 yükselişle 8,020
puana ulaşırken, her iki endeks rekor seviyeye tırmandı. Amerikan yasalarına göre,
ABD ile Meksika arasındaki yeni anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Trump'ın
Kongre'ye en az 90 gün önceden yeni bir Ticaret Anlaşması yaptığını haber vermesi
gerekiyor.
Kaynak: El Pais

Orta Amerika ve Karayipler
Kosta Rika
Kosta Rika'da Eski Devlet Başkanına Görevi Suistimal Suçlaması
Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da eski Devlet Başkanı Oscar Arias hakkında,
başkanlığı döneminde usulsüz altın arama ruhsatı verdiği gerekçesiyle görevi suistimal
suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık, eski Devlet Başkanı hakkında, 2006-2010 yıllarındaki ikinci başkanlık
döneminde, selefi Abel Pacheco'nun altın madenciliği için ilan ettiği moratoryuma
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aykırı olarak, ülkenin kuzeyindeki Crucitas bölgesinde doğa koruma alanı olan bölgede
altın arama ruhsatı verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturmaya konu olan
proje arazi temizliği aşamasının ötesine geçmemesine rağmen doğa koruma alanı
olan bölgedeki çok sayıda ağacın kesilmesine sebep olmuştu. Proje hakkındaki
şikayetleri değerlendiren yerel mahkeme daha önce arama ruhsatının usulsüz
verildiğine hükmetmiş, bu yüzden Arias başta olmak üzere ilgili yetkililer hakkında
soruşturma açılmasına karar vermişti.
Kaynak: AP News

Şili
Şili’de Yeni Vergi Reformu Yasa Tasarısı (Proyecto Tributario)
İmzalandı
Şili Devlet Baskanı Sebastian Pinera, Şili vergi sisteminin modernizasyonunu ve
basitleştirilmesini öngören kanun tasarısını (Proyecto de Ley para Modernizar Sistema
Tributario) 21 Agustos 2018 tarihinde imzalamıştır. Seçim sürecinin vaatleri arasında
da yer alan vergi sisteminin basitleştirilmesine ilişkin kanun tasarısı kapsamında,
Bachelet Yönetimi tarafından başlatılan Vergi Reformunun temel taşlarına
dokunulmazken, tasarı, vergi alt yapısı konusunda daha adil, eşitlikçi ve kapsayıcı bir
yaklaşım benimsenmiştir.
Kanun tasarısı kapsamında, KOBİ niteliğindeki işletmelerin vergi yükünün
azaltılmasına yönelik hükümlere de yer verilmekte olup uygulamadan KOBİ
niteliğindeki 150.000 işletmenin faydalanması beklenmektedir.
Tasarı ayrıca uzak bölgelerdeki yatırımlara ve bu kapsamdaki işgücüne yönelik vergi
imtiyazının 2035 yılına dek uzatılmasını, orta sınıfın konut alımını teşvik etmek üzere,
belirli bir limite kadar olan konut alımlarındaki KDV yükünün azaltılmasını, şirketlerin,
bazı kamu kurumlarının gıda, kişisel hijyen ürünleri, kitap, okul gereçleri, kıyafet vb.
niteliğindeki temel ihtiyaçların giderilmesine yönelik bağışlarının, aynı zamanda bu tür
uygulamaları da teşvik etmek üzere, ilgili şirket açısından harcama telakki edilerek
vergi matrahından düşülmesi gibi hususları kapsamaktadır.
Tasarı kapsamında elektronik fiş düzenlenmesi de elektronik fatura gibi zorunlu hale
getirilmiş, tasarıda yer verilen dijital vergi kavramıyla, e-ticaret yoluyla mal ve hizmet
satışa sunan şirketlerin, konvansiyonel yöntemlerle pazarda mal satışı ve hizmet
sunumunda bulunan şirketler gibi vergilendirilmesinin önü açılmıştır. Bu son hususun,
Netflix ve Uber gibi şirketleri etkilemesi beklenmektedir.
Kaynak: El Mercurio
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Şili, Arjantin'den 11 Yıl Aradan Sonra Doğal Gaz Ithalatına Yeniden
Başlıyor
Arjantinde doğal gaz üretimindeki 2010 yılından bu yana en iyi seviyeyi yakalayan
üretim artışının, Ekim ayından itibaren yaklaşık 11 yıllık aradan sonra, Arjantinden
yeniden doğal gaz ithalatına başlayacak olan Şili’nin alımlarını da artırması bekleniyor.
Geçtiğimiz Haziran ayında, doğal gaz üretimi, bir önceki yıla göre %8,2 artarak günde,
132,3 milyon m3’e ulaşan Arjantin’in Enerji Bakanı Juan Iguacel ve beraberindeki
heyet tarafından önümüzdeki günlerde Şili’ye yapılacak resmi ziyaret öncesinde,
yaptığı değerlendirmede, Şili Enerji Bakanı Susana Jimenez, her iki ülkenin özel
sektörünün bu alandaki ticaret konusunda son derece istekli olduğunu, varılan ön
mutabakat çerçevesinde, bu yıl günde, 3.5 milyon m3 doğal gaz ithalatının
planlandığını; ancak üretim artışı beklentisine paralel, ithalatın yaz sezonunda günde
15 milyon m3 ve sonrasında 40 milyon m3e çıkabileceğini, bu anlayış dahilinde, her
firmanın alım ve satım şartlarını/fiyatını belirleme yetkisine sahip olduğunu kaydetti.

Kaynak: Mining Chile

Şili İmalat Sanayiinde Verimlilik Düzeyi 2011 Yılından Bu Yana En
Yüksek Seviyesinde
İmalat sanayiinin verimliliği, yılın ikinci çeyreğinde, 2017 yılının aynı dönemine göre
%2,6 artış kaydetti. Yetkililer, imalat sanayii verimliliğinin, 2011 yılı Ocak-Mart
döneminden bu yana en yüksek seviyesini yakaladığını belirtiyor. İş gücü verimliliğinde
en yüksek artış da imalat sanayiinde oldu.
Kaynak: El Mercurio
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Peru
FocusEconomics: Peru İş Yapma Güven Endeksi yükseliyor
FocusEconomics tarafından yayımlanan raporda, Peru'da İş Yapma Güven Endeksinin
Temmuz ayında 59 puana yükseldiği kaydedilerek, bu durumun ekonomideki iyimser
beklentileri pekiştirdiği belirtildi. İş Yapma Güven Endeksindeki artışın, ekonomide
özellikle yakın zaman için öngörülen beklentilerde gelişme yarattığı ifade edildi.
Ülkede, 2018 yılı için sabit yatırımlardaki büyümenin % 4.8, 2019 için ise % 5.1 olması
öngörülüyor.
Kaynak: ANDINA

2019-2022 Döneminde Peru Ekonomisinin Ortalama % 4.7 Büyümesi
Bekleniyor
Ekonomi ve Maliye Bakanı Carlos Oliva, 2019-2022 döneminde Peru'nun GSMH'sının
ortalama %.4.7 büyümesini beklediklerini bildirdi. Bakan Oliva, uygulanmakta olan
makroekonomik politikalar ve elverişli dış koşullar sonucunda ekonomik büyümenin
ciddi bir ivme yakaladığını ifade etti.
2018'in ilk yarısında GSMH %4,3 artarak, son 9 yıllık dönemin rekorunu kırdı. Bu
çerçevede Ekonomi ve Maliye Bakanlığı %3,6 olarak öngördüğü artışı %4 olarak
revize etmişti.
Kaynak: ANDINA

Peru, Çin ile olan Serbest Ticaret Anlaşması'nı Daha İleri Seviyeye
Çıkarmak Istiyor
Peru'nun Pekin Büyükelçisi tarafından yapılan bir açıklamada, Peru'nun Çin ile olan
Serbest Ticaret Anlaşması'nı modernize ederek, yeni iş birliği alanları açmayı
amaçladığı bildirildi.
Peru ile Çin arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması sekiz yıl önce, 1 Mart 2010'da
yürürlüğe girmişti. Halen Peru'da madencilik, petrol, balıkçılık önde olmak üzere çeşitli
sektörlerde 170 Çin firması faaliyet gösteriyor ve ülkenin dış ticaretteki en büyük
ortaklıklarını ABD ile birlikte Çin üstleniyor. Peru’nun ithalatında ve ihracatında ilk 2
ülke hemen hemen aynı rakamlarla sırasıyla Çin ve ABD’dir.
Kaynak: ANDINA
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Venezuela
Venezuela'da Yasadışı Döviz Piyasası Yasası Kaldırılıyor
Venezuelada Hükümetin belirlediği sınırlı işlemler dışında döviz ticareti yapılmasını
suç sayan Yasadışı Döviz Piyasası Yasası’nın 20 Agustos 2018 tarihinde geçerli
olmak üzere yürürlükten kaldırıldığı açıklandı.
Ekonomiden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, söz konusu yasal
düzenlemenin ortadan kaldırılmasıyla birlikte yasal olarak faaliyette bulunan döviz
bürolarında herkesin serbestçe döviz alıp satabileceğini ve kur politikasının yabancı
yatırımları ülkeye çekecek şekilde ayarlanacağını açıkladı.
Kaynak: Ultimas Noticias

DICOM Ihalesinde ABD Doları 60,89 Bs.S Olarak Gerçeklesti
Venezuela'nın eski para birimi Bs.F'den (bolivar fuerte) beş sıfır atarak oluşturduğu
yeni para birimi Bs.S'nin (bolivar soberano) tedavüle girdiğinden beri üçüncüsünü
gerçeklestirdiği DICOM ihalesinde ABD Doları 60,89 Bs.S, Avro 71,16 Bs.S, Türk
Lirası 9,91 Bs.S, Çin Yuanı 8,94 ve Rus Rublesi 0,91 Bs.S olarak gerçekleşti.
Merkez bankasınca gerçekleştirilen ve gerçek ve tüzel kişilerce Merkez Bankasına
yabancı para satışının sınırsız, Merkez Bankasının gerçek ve tüzel kişilere yabancı
para satışının sınırlı olduğu DICOM ihalesinde gerçekleşen kur seviyesi resmi kur
işlevi görmektedir.
Kaynak: Ultimas Noticias

DUYURULAR
DEİK/Türkiye-Arjantin İş Konseyi ve DEİK/Türkiye-Şili İş Konseyi,
B20 Kapsamında Buenos Aires-Santiago Heyet Ziyareti, 30 Eylül-6
Ekim 2018
DEİK/Türkiye-Arjantin İş Konseyi ve DEİK/Türkiye-Şili İş Konseyi tarafından, 2018
Ekim ayında, B20 Zirvesi kapsamında Arjantin’in başkenti Buenos Aires ve Şili’nin
başkenti Santiago’ya yönelik heyet ziyareti gerçekleştirilecektir. Söz konusu
etkinliğimize katılmakla ilgilenen üyelerimizin İş Konseyi Koordinatörü Melike Hocaoğlu
(mhocaoglu@deik.org.tr; 0212 339 5007) ile iletişime geçmeleri rica olunur.
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DEİK/Türkiye-Kolombiya İş Konseyi ve DEİK/Türkiye-Ekvador İş
Konseyi, Bogota-Quito Heyet Ziyareti, Kasım 2018
DEİK/Türkiye-Ekvador İş Konseyi ve DEİK/Türkiye-Kolombiya İş Konseyi tarafından,
2018 Kasım ayında, Kolombiya’nın başkenti Bogota ve Ekvador’un başkenti Quito’ya
yönelik heyet ziyareti gerçekleştirilecektir. Söz konusu etkinliğimize katılmakla ilgilenen
üyelerimizin İş Konseyi Koordinatörü Melike Hocaoğlu (mhocaoglu@deik.org.tr; 0212
339 5007) ile iletişime geçmeleri rica olunur.

DEİK/Türkiye-Brezilya İş Konseyi Tarım Heyeti Ziyareti, 2019
DEİK/Türkiye-Brezilya İş Konseyi tarafından, 2019 Ocak ayında Brezilya’ya Tarım
Heyeti Ziyareti gerçekleştirilecektir. Etkinlik tarihi duyuru ile bilahare verilecektir. Söz
konusu etkinliğimize katılmakla ilgilenen üyelerimizin İş Konseyi Koordinatörü Melike
Hocaoğlu (mhocaoglu@deik.org.tr; 0212 339 5007) ile iletişime geçmeleri rica olunur.
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DEİK/TÜRKİYE-AMERİKA İŞ KONSEYLERİ
İş Konseyi Koordinatörü
Murat Can MENTEŞ
mmentes@deik.org.tr

İş Konseyi Koordinatörü
Melike HOCAOĞLU
mhocaoglu@deik.org.tr

İş Konseyi Koordinatör Yrd.
Selin ERGENE
sergene@deik.org.tr
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