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Uluslararası Piyasalar 

ABD-Çin ilişkilerinin seyri risk iştahı üzerinde belirleyici unsur  

 

Geçen hafta ABD’de ÜFE ve sanayi üretimi verilerine ek olarak Fed 

üyelerinin konuşmaları takip edildi. ABD Aralık ayı ÜFE verisi aylık bazda 

%0,2 düşerken; yıllık bazda değişim göstermeyerek %2,5 artış gösterdi. 

Gıda ve enerji hariç ÜFE aylık bazda, beklentinin aksine  %0,1 düştü. 

Yıllık bazda ise %2,7 artarak beklentinin altında kaldı. Enflasyonda son 

zamanlarda görülen sakin seyir, Fed’in güvercin beklentileriyle örtüşüyor. 

Nitekim, Fed üyeleri de verdikleri demeçlerde güvercin söylemlerini 

sürdürdüler. Sanayi üretimi verisi ise, Aralık ayında aylık bazda %0,3 

seviyesinde beklentinin üzerinde arttı. Geçen hafta genel olarak ticaret 

savaşlarına ilişkin olumlu beklentiler ve gelişmeler ön plandaydı. 

Yalanlanmış olmasına rağmen Trump yönetimi yetkililerinin, finansal 

piyasaları desteklemek ve Pekin ile yürütülen müzakere sürecini 

rahatlatmak amacıyla Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergisini 

düşürmeyi düşündükleri yönündeki haberlerin ABD piyasalarında 

yarattığı olumlu hava, ticaret müzakereleri kapsamında Çin’in 6 yıl 

boyunca ABD’den yapacağı ithalatı artırmasını teklif etmesiyle 

desteklendi. Bu aksiyonla 2024 yılına kadar ABD’nin Çin ile ticaretinden 

gerçekleşen dış ticaret açığının sıfırlanması amaçlanıyor. Bu gelişmelerin 

risk iştahının artmasında etkili olması sonucunda ABD 10 yıllık tahvil 

faizlerinin %2,78 seviyesine yükseldiği takip edildi. Yeni haftada ABD’de 

ticaret savaşları sürecine ilişkin gelişmelerin beraberinde mevcut konut 

satışları, dayanıklı mal siparişleri ve PMI verileri takip edilecek. 

 

Brexit gündem maddesi olmayı sürdürecek 

 

Euro Bölgesi’nde geçen hafta AMB Başkanı Draghi’nin konuşması takip 

edildi. Draghi konuşmasında, son ekonomik verilerin beklenenden zayıf 

gerçekleştiğini ve özellikle küresel unsurlara bağlı belirsizliklerin hala 

belirgin olduğuna dikkat çekti. Draghi, ayrıca önemli ölçüde parasal 

teşvikin daha fazla iç talep baskısını ve orta vadede manşet enflasyon 

gelişmelerini desteklemek için hala gerekli olduğunun altını çizdi. Öte 

yandan, geçen hafta Brexit anlaşması, beklendiği gibi İngiltere 

Parlamentosu’nda onaylanmadı. May hükümeti oylamayı parlamentoda 

kaybetti. Oylama sonrasında muhalefetin isteği üzerine, May hükümeti 

için yapılan güvensizlik oylaması ise May hükümetinin lehine sonuçlandı. 

May’in sonraki aşamada Brexit konusunda hazırlayacağı “B planı“nı 

Pazartesi günü parlamentoya sunması bekleniyor. Avrupa borsaları ise 

geçen hafta ticaret savaşları sürecine ilişkin olumlu beklentiler ve 

gelişmelerin risk iştahını güçlendirmesiyle haftayı alıcılı kapattı. Yeni 

haftada Euro Bölgesi’nde, Brexit sürecine ilişkin haber akışına ek olarak, 

tüketici güveni ve PMI verilerinin beraberinde AMB’nin para politikası 

toplantısı takip edilecek.  

 

Yurt içinde jeopolitik gelişmeler önemini koruyor 

 

Geçen hafta yurt içinde sanayi üretimi ve TCMB’nin PPK toplantısı takip 

edildi. Sanayi üretimi Kasım ayı verisi, düzeltilmemiş ve takvim 

etkilerinden düzeltilmiş verilerde yıllık bazda %6,5 seviyesinde 

beklenenin oldukça üzerinde bir daralmaya işaret etti. TCMB’nin PPK 

toplantısında ise faizlerde değişikliğe gidilmezken, önümüzdeki dönemde 

gevşemeye dair herhangi bir sinyal de verilmedi. Jeopolitik gelişmeler 

konusunda, geçen hafta ABD ve TR arasında yaşanan jeopolitik gerilim 

sonrası iki ülke liderleri gerçekleştirdikleri görüşmede, terörle 

mücadelede ortak hareket etme ve ikili ekonomik ilişkilerin 

güçlendirilmesi konularında görüş birliğinde olduklarını yinelediler. 

Ekonomi tarafında, Bakan Albayrak enflasyonla mücadele programının 

devam ettirileceğini açıkladı. Piyasalar tarafında ise, Türk varlıkları, hafta 

başında ABD-TR arasında yaşanan gerginlik sebebiyle yaşanan değer 

kaybına karşın, küresel risk algısındaki iyileşmeye ek olarak  hem iki ülke 

liderlerinin gerçekleştirdiği yapıcı diyalog, hem de TCMB’nin sıkı 

duruşunu sürdürmesiyle haftayı alıcılı kapattı. Yeni haftada yurt içinde 

tüketici güveni, imalat güveni ve kapasite kullanım oranı verileri 

izlenecek. 
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili 
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler 
ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer 
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.   
 
Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü giren “Elektronik 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında” çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari Elektronik ileti kapsamında değildir. 
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