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Uluslararası Piyasalar  

Yeni haftada FOMC toplantısı dikkatle takip edilecek  

 

Geçen hafta ABD’de açıklanan Ocak ayı perakende satışlar verisi, 

beklentileri aşarak toparlanmaya işaret ederken, TÜFE ve ÜFE verileri 

genel olarak zayıf görünümünü koruyarak düşüş trendini sürdürdü. Öte 

yandan, sanayi üretimi Şubat ayı verisi de aylık bazda %0,1 artış 

kaydederek beklentinin altında geldi. Ticaret savaşları ve küresel 

büyümedeki yavaşlamanın imalat sektörünü baskılaması sonucunda ABD 

ekonomisinde daralma işaretlerinin yılın ilk çeyreğinde de devam ettiğini 

gösteren veri, Fed’in faiz artırımları konusundaki “sabırlı” duruşunu teyit 

eder nitelikteydi. ABD ekonomisinin seyrine ilişkin endişeleri tekrar öne 

çıkaran veri sonrasında dolar endeksi 96,49 seviyesine geriledi. Diğer 

yandan, ticaret savaşları sürecine ilişkin olarak Başkan Trump ile Çin 

Başkanı Xi'nin anlaşmaya varmak  üzere Mart yerine Nisan'da bir araya 

gelecekleri haberlerinin yarattığı belirsizliğin ardından Cuma günü Çin 

Başbakan Yrd. Liu’nun Hazine Bakanı Munchin ve Ticaret Temsilcisi 

Lightizer’la yaptıkları görüşmede anlaşmanın hazırlanmasında büyük 

ölçüde ilerleme kaydettikleri yönündeki haberlerin risk iştahını 

güçlendirmesiyle ABD piyasaları geçen hafta alıcılı seyir izledi. Yeni 

haftada ABD’de üretim ve PMI verilerinin beraberinde Fed’in Mart ayı 

FOMC toplantısı takip edilecek.  

 

Brexit gelişmeleri gündem maddesi olmaya devam edecek 

 

Geçen hafta Euro Bölgesi’nde açıklanan sanayi üretimi Ocak ayı verisi 

yıllık bazda beklentileri aşarak bölge ekonomisinde imalat sektörünün 

toparlanma eğilimine girdiğini gösterirken, Şubat ayı TÜFE verisi genel 

olarak beklentileri karşıladı. Brexit tarafında ise, Salı günü milletvekillerinin 

May'in anlaşma taslağını ikinci kez reddetmesi sonrasında Çarşamba 

günü yapılan oylamada anlaşmasız Brexit olmaması yönündeki önerge 

kabul edildi. Perşembe günü ise Avam Kamarası 29 Mart'ta ayrılık 

sürecinin başlamasına ilişkin takvimde uzatma istenmesini onayladı. 

Önergeye göre, anlaşmanın parlamentodan geçmesi durumunda, May 

hükümeti AB'den Brexit'in 30 Haziran'a kadar ertelenmesini talep edecek. 

Bu onayın alınması durumunda, AB ülkeleri 21 ve 22 Mart'ta 

gerçekleştirilecek zirvede İngiltere’nin tarih değiştirme teklifini oylayacak. 

AB’nin bu isteği onaylaması halinde Brexit'in yeni tarihi 30 Haziran olarak 

değişecek. EURUSD paritesi geçen hafta hem zayıf ABD verilerinin 

etkisiyle doların zayıflaması  hem de Brexit gelişmelerinin ardından 

GBPUSD paritesinde görülen ivmelenmeyle  haftayı 1,1328 seviyesinden 

kapattı. Avrupa piyasaları da ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerle 

beraber  Brexit kapsamında yapılan son oylamadan sonra en azından üç 

aylığına anlaşmasız ayrılık olasılığının kalkacağı yönündeki beklentilerle 

haftayı pozitif kapattı. Yeni haftada Euro Bölgesi’nde dış ticaret dengesi, 

tüketici güveni ve PMI verileri izlenecek. 

 

Yurt içinde veri takvimi sakin 

 

Geçen hafta yurt içinde büyüme, cari denge ve sanayi üretimi verileri 

açıklandı. TR ekonomisi 4Ç18’de %3 daralırken, yılın tamamında %2,6 

büyüdü. Bakan Albayrak veri ile ilgili olarak, tarihin en ciddi spekülatif 

saldırısına ve küresel daralmaya rağmen TR ekonomisinde 2001 ve 2008 

yılındakine benzer bir durum gerçekleşmediğini belirtti. Cari dengenin  ise 

Ocak ayında $0,81 milyar açık vermesiyle, yıllık açık $21,6 milyara 

geriledi. Öte yandan, sanayi üretimi Ocak ayı verisi de hem düzeltilmiş 

hem de düzeltilmemiş verilerde yıllık bazda %7,3 geriledi. AB gelişmeleri 

tarafında ise, AP, TR ile AB arasındaki katılım müzakerelerinin askıya 

alınması önerisinde bulunan kararı oy çoğunluğuyla kabul etti. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, konu ile ilgili olarak hiçbir bağlayıcılığı 

olmayan tek taraflı ve objektiflikten uzak bu kararın yok hükmünde 

olduğunu belirtirken, bu hamlenin TR-AB ilişkilerini ivmelendirme 

konusundaki ortak gayretlerin arttığı bir süreci baltalama teşebbüsü 

olduğunu ifade etti. USDTRY paritesi doların Cuma günü beklentinin 

altında gelen ABD sanayi üretimi verisinin etkisiyle güç kaybetmesi 

sonucunda haftayı 5,4467 seviyesinden kapattı. Yeni haftada yurt içinde 

tüketici güveni verisi 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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