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ABD-Çin görüşmelerinin yansımaları takip edilecek  

 

Geçen hafta ABD’de açıklanan enflasyon verileri genel olarak zayıf 

görünüm sergileyerek, Fed'in faizleri bir süre daha değiştirmeyeceği 

beklentisini artırdı ve böylece doların küresel piyasalarda güç 

kaybetmesinde etkili oldu. Öte yandan geçen hafta, ticaret 

görüşmelerine ilişkin önemli olaylar, küresel piyasalarda resesyon 

endişelerini tekrar uyandırarak güvenli varlık talebini artırdı. Ancak, 

geçtiğimiz Cuma günü Çin’in 200 milyar dolar tutarındaki diğer 

mallarda ödediği %10'luk vergi diliminin %25'e yükseltilmesinin 

ardından Trump, Çin ile görüşmelerin çok dostane bir şekilde devam 

ettiğini belirtti. Başkan Trump ayrıca kalan 325 milyar dolar üzerinden 

%25 vergi ek vergi alma sürecinin başladığını da sözlerine ekledi. Çin’li 

yetkililer ile bu esnada Washington’da görüşmeler yapan Hazine 

Bakanı Munchin ise görüşmelerin oldukça iyi geçtiğini belirtti. Hem 

enflasyon verisindeki ılımlı görünüm, hem de ticaret görüşmelerinin 

devam edeceği yönündeki beklentilerle risk iştahının güçlenmesi 

sonucunda ABD piyasaları haftayı alıcılı kapattı. Yeni haftada ABD’de 

perakende satışlar, konut ve inşaat verileri takip edilecek. 

  

Euro bölgesinde kritik veriler 

 

Euro Bölgesi’nde geçen hafta AB komisyonu tarafından yayımlanan 

Avrupa Ekonomik Tahminleri Raporunda, Euro Bölgesi'nin 2019 yılı 

büyüme tahmini %1,3'ten %1,2'ye, 2020 için de %1,6'dan %1,5'e 

indirildi. Avrupa'nın önde gelen ekonomisi Almanya'nın büyüme tahmini 

2019'da %1,1'den %0,5'e, 2020 için %1,7'den %1,5'e azaltıldı. Öte 

yandan, İtalya’nın 2019 yılı bütçe açığının GSYİH’a oranının %2,04’ü 

geçmeyeceğini belirten taahhüte uymayacağını ve bu doğrultuda 

ülkenin 2020 yılında da AB’nin mali kurallarını ihlal edebileceği 

yönündeki endişeler de Avrupa varlıklarına ilişkin negatif algıyı 

güçlendirdi. Bu doğrultuda, İtalya 10 yıllık tahvil faizleri %2,68’e 

yükselirken, Almanya 10 yıllık tahvil faizleri %-0,053 seviyesine 

geriledi. Avrupa piyasaları, yeniden alevlenen ticaret görüşmelerinde 

yaşanan son gelişmelerle risk algısının iyileşmesi sonucunda haftayı 

artıda kapattı. Yeni haftada Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi, büyüme, 

dış ticaret dengesi ve enflasyon verileri izlenecek. 

 

Sanayi üretiminde düşüş devam edebilir  

 

Geçen hafta yurt içinde takip edilen TCMB fiyat gelişmeleri raporunda,  

tütün grubu enflasyonundaki yükselişin Mayıs ayında da süreceği, 

ayrıca üretici fiyatlarının tüketici fiyatları üzerindeki yukarı yönlü 

baskısının güçlendiği tespitleri yer aldı. Diğer yandan, TCMB 

tarafından finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, TL zorunlu 

karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının 

%40’tan %30’a indirilmesine ve yabancı para zorunlu karşılık 

oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar 

verildi. Bununla beraber, banka 1 haftalık repo ihalelerine bir süre ara 

verdiğini de duyurdu. Böylece geçtiğimiz Cuma günü itibariyle fonlama 

üst bant olan %25,5 seviyesine gelirken ve ağırlıklı ortalama fonlama 

maliyetinin de bir hafta içinde kademeli olarak %25,5’e gelmesi 

planlanıyor. Kur üzerinde baskının devam etmesi halinde ise, 

fonlamanın geç likidite bandı olan %27’den yapılma imkânı olduğu da 

belirtildi.  Politik gelişmelerle ilgili olarak ise YSK, İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. 

Seçimler 23 Haziran’da yapılacak. USDTRY paritesi tarafında ise hafta 

içerisinde hem seçim belirsizlikleri hem de yeniden başlayan ticaret 

savaşları sebebiyle CDS’lerde kaydedilen sert yükseliş sonucunda 

6,2539 seviyesini test eden parite, TCMB’nin hamlelerinin etkisiyle 

haftayı 5,9851 seviyesinden kapattı. Yeni haftada yurt içinde cari 

denge, sanayi üretimi, işsizlik oranı ve bütçe dengesi verileri takip 

edilecek. Mart ayı cari işlemler dengesi verisinin aylık bazda 0,97 

milyar TL açık vermesini bekliyoruz. Mart ayı sanayi üretimi verisinin 

ise düşüşünü sürdürerek yıllık bazda %5,5 gerileyeceğini tahmin 

ediyoruz.  
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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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