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Uluslararası Piyasalar Raporu  

ABD’de dikkatler büyüme verisinde olacak  

 

Geçen hafta ABD’de perakende satışlar ve işsizlik maaşı başvuruları 

verileri takip edildi. Perakende satışlar Mart ayı verisi beklentileri 

aşarak %1,6 seviyesinde gerçekleşerek son 1,5 yılın en hızlı artışını 

kaydetti. Aynı şekilde çekirdek veri de beklentinin üzerinde geldi. 

Verideki genel görünüm, Mart ayında ABD’de tüketimin canlandığını 

gösteriyor. Ayrıca işsizlik maaşı başvuruları 13 Nisan'da biten haftada 

5.000 azalarak 192.000’e, son 50 yılın en düşük seviyesine geriledi. 

Çin’in 1Ç19’da beklentilerin üzerinde %6,4 büyümesinin küresel risk 

algısı üzerinde yarattığı iyileşme, beklentiden iyi gelen ABD verilerinin 

beraberinde korkulanın aksine güçlü gelen şirket bilançoları ve ilgi ile 

karşılanan halka arzlarla desteklendi. Özellikle bilançolar tarafında 

Factset tarafından yapılan açıklamaya göre S&P500 şirketlerinin 

%78,2’sinin net karı analist beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. 

Beklentiler bu sezonda 2016’dan beri görülen en kötü bilanço 

döneminin yaşanacağı yönündeydi. Ancak, 4Ç18’de yıllık bazda 

%21,02 olarak gerçekleşen net kar artışından belirgin şekilde düşük 

olmasına karşın, bu dönemde şirket karlılıkları %5,60 yükseliş 

kaydederek pozitif seyirlerini korumayı başardılar. Bu bağlamda 

piyasalarda volatilite 12,09 seviyesine gerilerken, güçlü gelen ABD 

verileri ile dolar endeksinin 97,47 seviyesine yükseldiği takip edildi. 

ABD piyasaları geçen hafta güçlü gelen bilançolar ve veriler 

öncülüğünde küresel büyüme endişelerinin hafiflemesi sonucunda 

haftayı alıcılı kapattı. Yeni haftada ABD’de imalat PMI, yeni konut 

satışları, dayanıklı mal siparişleri, büyüme ve reel tüketici harcamaları 

verileri takip edilecek.  

 

İç sorunlar Euro varlıkları üzerindeki baskıyı artırabilir 

 

Geçen hafta Euro Bölgesi’nde TÜFE ve PMI verileri takip edildi. Mart 

ayı TÜFE verisi genel olarak beklentilere paralel gelmesine karşın, 

genel olarak bölge ekonomisinde enflasyonun zayıf seyrini 

sürdürdüğünü gösterdi. PMI verileri de genel olarak beklentinin altında 

gelerek bölge ekonomisinin ivme kaybettiğine işaret etti. Ayrıca 

Almanya Ekonomi Bakanlığı da Almanya büyüme tahminini küresel 

büyümedeki yavaşlama ve Brexit endişeleri sebebiyle %2,1’den %0,5’e 

indirdi. Bu bağlamda EURUSD paritesi 1,1231 seviyesine geriledi. 

Brexit konusunda ise Avrupa Konseyi Başkanı Tusk, Brexit karşıtı 

İngilizlere Brexit'in iptali konusundaki motivasyonlarını ve umutlarını 

kaybetmemeleri çağrısında bulundu. Beklentiden kötü gelen verilere ve 

bölge ekonomisinin seyrine ilişkin olumsuz beklentilere karşın Avrupa 

piyasaları beklentiden iyi gelen ABD ve Çin verilerinin küresel büyüme 

endişelerini hafifletmesi ve beklentiden iyi gelen Unilever ve Schneider 

Electric bilançolarının etkisiyle haftayı alıcılı kapattı. Yeni haftada Euro 

Bölgesi’nde tüketici güveni verisi takip edilecek.  

 

TCMB’nin sözlü yönlendirmeleri, TL varlıkların seyrinde etkili 

olabilir  

 

Geçen hafta yurt içinde sanayi üretimi verisi takip edildi. Düzeltilmiş ve 

düzeltilmemiş sanayi üretimi verisi yıllık bazda beklentimize yakın 

seviyede %5,1 düşüş kaydetti. Öte yandan, Bakan Sayın Albayrak, 

1Ç19’da Türkiye’nin teknik resesyondan çıktığını gösteren veriler 

olduğunu ve yıl sonu enflasyonunun beklenenden düşük 

gerçekleşeceğini söyledi. Albayrak ayrıca Türkiye-ABD arasındaki 20 

milyar dolarlık ticaret hacimini 75 milyar dolara çıkarma konusunda 

çalışmalara başlandığını dile getirdi. USDTRY paritesi geçen hafta 

Financial Times’in TCMB’nin rezervleri hakkında yaptığı haberin TL 

varlıklara ilişkin negatif algıyı artırmasının etkisiyle haftayı 5,8112 

seviyesinden kapattı. Yeni haftada yurt içinde tüketici güveni, kapasite 

kullanım oranı ve imalat güveni verilerinin beraberinde TCMB’nin PPK 

toplantısı takip edilecek. Perşembe günü gerçekleşecek olan toplantıda 

TCMB’nin faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. 
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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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