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Uluslararası Piyasalar Raporu  

Fed’in güvercin söylemlerini güçlendirmesi, dolardaki değer 

kaybının hızlanmasına neden olabilir 

 

Geçen hafta ABD’de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri 

takip edildi. ABD ekonomisi 1Ç19’da yıllık bazda %3,2 ile beklentinin 

üzerinde büyüdü. Veri, son dört yılın en güçlü 1Ç verisi olarak kayıtlara 

geçerken, çekirdek kişisel tüketim harcamaları bu dönemde beklentinin 

ve Fed’in %2 hedefinin oldukça altında gerçekleşti. Bu bağlamda, 

enflasyonunun düşük seyrini koruyacağı düşüncesi paralelinde, Fed’in 

yıl içerisinde faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentilerin 

güçlenmesiyle Dolar Endeksi 98 seviyesinin altına gevşerken, ABD 10 

yıllık tahvil faizleri %2,50 seviyesine gerilediği takip edildi. Öte yandan, 

hafta içerisinde ABD’nin İran'dan petrol ithalatı için aralarında 

Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye Kasım 2018'de verilen ve süresi 2 

Mayıs'ta sona erecek muafiyetin uzatılmamasına karar vermesinin 

ardından 74 dolar/varil seviyesini aşan Brent petrol fiyatları, Trump’ın 

OPEC’e yaptığı çağrı sonrasında 71,62 dolar/varil seviyesine geriledi. 

ABD piyasaları geçen haftayı beklentileri aşan büyüme verisinin risk 

iştahını artırmasıyla alıcılı kapattı. Yeni haftada ABD’de çekirdek kişisel 

tüketim harcamaları, istihdam, tüketici güveni ve üretim verilerinin 

beraberinde Mayıs ayı FOMC toplantısı takip edilecek. 

 

Büyüme verisi Euro cinsi varlıkların seyri açısından kritik 

 

Geçen hafta Euro Bölgesi’nde açıklanan Nisan ayı tüketici güveni ve  

Almanya IFO iş iklimi verisi bozulma göstererek, bölge ekonomisine 

yönelik tehditlerin devam ettiğine işaret etti. Öte yandan, Euro bölgesi 

ülkelerine ilişkin siyasi belirsizlikler de gündemde yer tuttu. İspanya’da 

Sosyalist İşçi Partisi, Şubat’ta parlamentodan bütçe tasarısını 

geçirecek çoğunluğu bulamayınca oluşan siyasi krizin ardından, koltuk 

sayısını artırıp iktidarını güçlendirmek için dün erken seçime gitti. 

Ancak son dört yılda üçüncü kez yapılacak genel seçim için dün sandık 

başına giden İspanya'da, 1975 yılında demokrasiye geçilmesinden bu 

yana 'aşırı sağ'ın ilk kez bu kadar güçlü olması ve anketlerde kararsız 

seçmenlerin oranının yüksekliği bu seçimi ülke demokrasi tarihinin en 

karışık seçimi haline getirdi. Yaşanan gelişmeler ışığında, EURUSD 

paritesi 1,11’li seviyelere geriledi. Avrupa piyasaları ise, beklentiden iyi 

gelen ABD büyüme verisinin etkisiyle küresel risk algısının iyileşmesi 

sonucunda haftayı artıda kapattı. Yeni haftada Euro Bölgesi’nde 

tüketici güveni, büyüme, enflasyon ve imalat PMI verileri takip edilecek.  

 

Enflasyon verisi TL varlıkların seyrinde belirleyici olacak 

 

Geçen hafta yurt içinde gerçekleşen PPK toplantısında faizlerde 

değişikliğe gidilmedi. Ancak, para politikası duruşuyla ilgili olarak, 

metinde, risklerin artması durumunda “ek sıkılaştırma”ya 

başvurulabileceği ifadesinin yerine, politikanın “enflasyon hedeflenen 

patikası”yla uyumlu ayarlanacağı ifadesi yer aldı. Bu doğrultuda, 

enflasyonun hedeflenen patikaya gerilememesi ve bunun da finansal 

istikrarsızlığa neden olması halinde ilave sıkılaştırmadan 

bahsedebileceğiz; enflasyon risklerinin azalması halinde ise, politika 

faizinde indirimlerin gündeme gelebileceğine dair ilk sinyallerin 

verildiğini düşünüyoruz. Diğer yandan, TÜRK-İŞ Nisan ayı verisinin 

gıda enflasyonunun  aylık bazda %4,61 seviyesinde gerçekleştiğine 

işaret etti. Bakan Albayrak, gıda enflasyonu açısından önem taşıyan 

politikaları kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı 

hedeflediklerini bildirdi. USDTRY paritesi, TCMB’nin söylem 

değişikliğinin beraberinde petrol fiyatlarındaki yüksek seyir ve dolarda 

küresel anlamda görülen güçlenme sonucunda haftayı 5,9382 

seviyesinden kapattı. Yeni haftada yurt içinde dış ticaret dengesi, 

enflasyon, imalat PMI ve turizm verilerinin beraberinde TCMB’nin 

enflasyon raporu ve PPK toplantı özeti takip edilecek. Dış ticaret 

dengesi Mart ayı verisinin 1,85 milyar dolar açık vereceğini tahmin 

ediyoruz. Nisan ayı TÜFE verisinin ise %2,42 artışla %20,36 

seviyesinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz.  
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ÇEKİNCE 
 

Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. 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, imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi 
çerçevesinde 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. 

 

Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından hiçbir şekilde 
sorumlu tutulamaz. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak değerlendirilemez. Halk Yatırım’ın 
rapordaki bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı kazanç ve zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

 

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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Halk Yatırım Araştırma – Öneri Listesi Tanımları 

(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans) 

AL: %20 ve üzeri artış                         TUT: %0 ile %20 aralığında artış                          SAT : %0’ın altında azalış 
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