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Uluslararası Piyasalar Raporu  

Perakende satışlar verisi ABD ekonomisinin seyrine ilişkin 

ipuçları verebilir  

 

Geçen hafta ABD'de FOMC toplantı tutanakları ve Fed üyelerinin 

konuşmaları takip edildi. Tutanaklarda Fed’in ekonomik verilerdeki 

gidişatı dikkatle takip edeceği ve ancak ekonominin iyileşmesi halinde 

faiz artırımı konusunda açık kapı bırakıldığı belirtildi.Tutanaklardaki 

güvercin ton Clarida’nın demeci ile desteklendi.  Clarida, verdiği 

demeçte Fed’in şu an için faizlerde değişikliğe gitmek gibi bir planı 

olmadığını ifade etti. Olumlu ilerleyen ticaret savaşları sürecine ilişkin 

olarak ise Hazine Bakanı Munchin, Washington ve Pekin’in bir anlaşma 

imzalandığında “icra mekanizması kurulması üzerinde hemen hemen 

hemfikir olduklarını söyledi. ABD piyasaları, hem bilanço sezonuna 

beklentiden iyi gelen J.P Morgan ve Wells Fargo bilançolarıyla güçlü bir 

başlangıç yapılması hem de beklentilerin oldukça üzerinde gelen Çin 

ihracat verisinin küresel resesyon endişelerini kısmen hafifletmesiyle 

haftayı alıcılı kapattı. Yeni haftada ABD’de ticaret görüşmelerine ilişkin 

gelişmelere ek olarak, üretim, dış ticaret dengesi, PMI ve tüketim 

verileri takip edilecek. 

 

Brexit’in ötelenmesi Euro varlıklarına destek sağlıyor 

 

Geçen hafta gerçekleşen ECB toplantısında faizlerde değişikliğe 

gidilmezken, yılsonuna kadar faizlerin mevcut seviyelerde kalacağı  

öngörüldü. Toplantının ardından yapılan basın toplantısında ılımlı 

genişlemeci politikaların ekonomiyi desteklediğini belirten Draghi, 

TLTRO'lar hakkında daha kapsamlı analize ihtiyaç olduğunu, ancak 

detaylar için henüz erken olduğunu söyledi. Verilerin zayıf seyrini 

sürdürdüğünü söyleyen Draghi, büyüme ve Euro Bölgesi görünümüne 

ilişkin risklerin hala aşağı yönlü olduğunun altını çizdi. Draghi ayrıca, 

ABD gümrük tarifelerinin genel güveni tehdit ettiğini vurgulayarak 

ticarete yönelik tehditlerin küresel ekonomik ivmeyi aşağı çektiğini 

belirtti. Brexit tarafında ise Brexit Zirvesi sırasında, Twitter hesabından 

paylaşımda bulunan Tusk, AB ve İngiltere'nin Brexit'i 31 Ekim'e kadar 

erteleme konusunda anlaştığını duyurdu. Tusk "esnek erteleme"de 

İngiltere'ye en iyi çözümü bulması için ilave 6 ay süre tanındığına 

dikkat çekti.  Avrupa piyasaları haftayı ABD’de beklentiden iyi gelen 

bilançoların yarattığı olumlu hava, beklenenden daha hafif düşüş 

sergileyen sanayi üretimi verisi ve Brexit’e ilişkin belirsizliklerin 

ötelenmiş olmasıyla haftayı artıda kapattı. Yeni haftada Euro 

Bölgesi’nde enflasyon ve PMI verileri takip edilecek.  

 

Sanayi üretiminde düşüş devam edebilir  

 

Geçen hafta yurt içinde açıklanan cari denge Şubat ayı verisinin  

beklentimize yakın seviyede $0,72 milyar açık vermesiyle yıllık cari 

açık $17 milyara geriledi. Diğer yandan, geçen hafta Bakan Albayrak 

tarafından açıklanan "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm 

Adımları 2019“a göre vergi mimarisi kapsamında istisna ve muafiyetler 

azaltılacak, kurumlar vergisi düşürülecek, kamu bankalarına toplam 28 

milyar TL DİBS verilecek. Konkordatolar yeni bir yasal çerçeve ile ele 

alınacak. Kıdem tazminatı reformu gerçekleşecek.  Bakan Albayrak,  

yeni paketle ekonominin karşılaştığı temel sorunlara çözüm 

sağlayacağı düşünülen adımların ilk aşamasının ele alındığını belirtti. 

Moody’s’in pakete ilişkin yaptığı açıklamada ise yeni programda kamu 

bankalarının sermayelerini güçlendirmeye odaklı bazı adımlar atıldığı, 

ancak programda birçok önemli politika alanına dair fazla detay 

verilmediği belirtildi. USDTRY paritesi geçen hafta Moody’s’in 

açıklamalarının beraberinde CDS’lerdeki yükseliş öncülüğünde Türk 

varlıklarına ilişkin negative algının güçlenmesinin etkisiyle haftayı 

5,7693 seviyesinden kapattı. Yeni haftada yurt içinde işsizlik oranı, 

bütçe dengesi ve sanayi üretimi verileri açıklanacak. Şubat ayı sanayi 

üretimi verisine ilişkin kurum beklentimiz verinin %5,3 düşüş 

kaydedeceği yönünde. 
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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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