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Enflasyon görünümü para politikasının seyri açısından önemli  

 

Geçen hafta gerçekleşen Mayıs ayı FOMC toplantısında Fed politika 

faizinde değişikliğe gitmezken, fonlama faizine ilişkin gelecekteki 

kararları konusunda "sabırlı duruş" vurgusunu yineledi. Fed Başkanı 

Powell basın toplantısında, ekonomik büyüme ve istihdam artışının 

beklenenden daha güçlü olduğunu, buna karşın enflasyonun 

beklenenden daha zayıf kaldığını söyledi. Powell ayrıca çekirdek 

enflasyonda ilk çeyrekte yaşanan düşüşün beklenmedik bir durum 

olduğu ve bunun geçici unsurlardan kaynaklanıyor olabileceğini belirtti. 

Bu söylemle faiz indirimi ihtimalinin azalması ile, ABD 10 yıllık tahvil 

faizleri %2,5450’ye yükselirken, dolar endeksi 98 civarındaki seyrini 

sürdürdü. Ancak dolardaki güçlü seyir, beklentileri aşan TDİ verisindeki 

detaylar ve beklentinin altında gelen ISM imalat dışı PMI verisiyle ivme 

kaybetti. Nisan ayı TDİ verisinin beklentinin üzerinde 263.000 

seviyesinde istihdam artışı kaydetmesi sonucunda işsizlik oranının son 

49 yılın en düşük seviyesi olan %3,6’ya gerilemesine karşın, ortalama 

saatlik kazançlar %0,2 ile beklentilerin altında yükseliş kaydederken, 

işgücüne katılım oranı da beklentinin altında %62,8 olarak 

gerçekleşerek düşüşünü üçüncü aya taşıdı. 55,5 seviyesinde 

beklentinin altında gelen Nisan ayı ISM imalat dışı PMI verisi ise 

ABD’de hizmet sektörünün ivme kaybetmeye devam ettiğini gösterdi. 

ABD piyasaları, FOMC toplantısının ardından yaşadığı kayıpların 

ardından, TDİ verisinin beklentinin üzerinde istihdam yaratıldığına 

işaret etmesi sonucunda haftayı alıcılı kapattı. Yeni haftada ABD’de 

enflasyon verileri ve Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek.  

 

Yoğun ekonomik veri takvimi paritenin seyrinde belirleyici olacak 

 

Geçen hafta Euro Bölgesi’nde büyüme, imalat PMI ve enflasyon verileri 

takip edildi. Bölge ekonomisi 1Ç19’da çeyreksel bazda %0,4, yıllık 

bazda ise %1,2 büyüme kaydetti. Genel olarak beklentinin üzerinde 

gelen veri önceki çeyrekte, 3Ç15’ten beri görülen en düşük büyüme 

performansının ardından bölge ekonomisinin toparlanma işaretleri 

verdiğini gösterdi. Aylık bazda 0,4 puan artış göstererek 49,4 

seviyesinde gerçekleşen İmalat PMI Nisan ayı verisi ise bölge 

ekonomisinin ikinci çeyreğe durağan bir başlangıç yaptığına işaret etti. 

Öte yandan, Nisan ayı TÜFE verisi hem manşet hem de çekirdek 

bazda beklentileri aştı. İvmelenmenin mevsimsel etkilerle yaşandığı 

veri sonucunda EURUSD paritesi tekrar toparlanarak 1,12’li seviyelere 

ulaştı. Avrupa piyasaları, ABD’de açıklanan tarımdışı istihdam verisinin 

risk iştahını artırmasının etkisiyle haftayı artıda kapattı. Yeni haftada 

Euro Bölgesi’nde tüketim ve Sentix yatırımcı güveni verilerinin 

beraberinde ECB toplantı tutanakları takip edilecek.  

 

Kredi notunda değişiklik yok 

 

Geçen hafta yurt içinde açıklanan Mart ayı dış ticaret açığı verisinin 

$2,14 milyar seviyesinde beklentilere yakın gerçekleşmesiyle, yıllık 

açıktaki düşüş ivmesini devam ettirerek Mart sonunda $41,1 milyara 

geriledi. Öte yandan, yılın ikinci Enflasyon Raporu’nda, enflasyon 

tahminlerinde değişikliğe gidilmemesine karşın, risklerin devam ettiği 

hususunda temkinliliğin ve sıkı para politikası duruşunun korunduğu 

ifade edildi. Nisan ayı TÜFE verisi ise aylık bazda %1,69 seviyesinde 

artışla, kurum beklentimizin ve piyasa tahminlerinin altında gerçekleşti. 

Verilerin yanı sıra Fitch’in Türkiye kredi notu değerlendirmesi de takip 

edildi. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmeyerek BB olarak 

korudu, görününümü negatif olarak teyit etti. Kurum tarafindan yapılan 

açıklamada, kredi notu ve görünümünün zayıf dış finansmanı, büyük 

çaplı dış finansman ihtiyacını işaret ettiği, düşük seviyedeki uluslararası 

rezervleri, yüksek net dış borcu, yüksek enflasyonu, ekonomik 

volatiliteyi ve siyasi ve jeopolitik riskleri yansıttığı kaydedildi. USDTRY 

paritesi hem Fed toplantısı sonrası dolarda görülen değer kazancı hem 

de Türkiye özelindeki riskler sebebiyle yukarı yönlü seyrini sürdürerek 

haftayı 5,9648 seviyesinden kapattı. Yeni haftada yurt içinde veri akışı 

sakin olacak. 

06.05.2019 Uluslararası Piyasalar 



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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