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Uluslararası Piyasalar Raporu 

Ticaret savaşları gittikçe daha çok ülkeye yayılıyor 

 

Geçen hafta ABD’de açıklanan 1Ç19 büyüme verisi ülkede şirket 

yatırımlarının zayıflamasıyla %3,2'den %3,1'e hafif aşağı yönlü revize 

edildi. Beklentinin hafif üzerinde gerçekleşen verinin düşüş trendini 

sürdürmesi sonucu gündeme gelen faiz indirimi beklentileri, Fed Bşk. Yrd. 

Clarida’nın verdiği demeçle güçlendi. Clarida, ABD ekonomisinin ticaret 

savaşları sürecinden olumsuz etkilenmeye devam etmesi halinde faiz 

indirimine gidilebileceğini dile getirdi. Öte yandan, Başkan Trump yasa dışı 

göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek için bu 

ülkeye %5 gümrük vergisi koyduklarını açıkladı. Söz konusu verginin her 

ay %5 daha artırılacağını kaydeden Trump, Meksika'nın yasa dışı 

göçmenleri durdurması halinde bu verginin kaldırılacağını bildirdi. Bu 

bağlamda Çin ile yaşanan gerilim sebebiyle halihazırda ivme kaybı 

yaşayan ABD ekonomisinin, Trump’ın Meksika hamlesi ile resesyona 

girebileceği yönündeki beklentilerin öne çıkması sonucunda piyasalarda 

güvenli varlık talebi arttı. 3 aylık bono faizlerinin altına gerileyerek 

resesyon sinyalleri veren 10 yıllık tahvil faizleri, düşüşünü sürdürerek 

%2,13 seviyesine gerilerken, Altın Ons 1305,51 seviyesine yükseldi. ABD 

hisse senedi piyasaları ticaret savaşları sürecinde yaşanan gelişmelerin 

küresel risk iştahını azaltması sebebiyle  haftayı satıcılı kapattı. Yeni 

haftada ABD’de PMI ve istihdam verileri takip edilecek. 

 

Yeni haftada Euro Bölgesi’nde kritik veriler açıklanacak 

 

Geçen hafta Euro Bölgesi’nde açıklanan ekonomik güven endeksi verisi 

Mayıs ayı verisi 105,1 seviyesinde beklentinin üzerinde gerçekleşti. 

Böylece, bu dönemde beklenmedik bir şekilde iyileşen veri, yaklaşık bir 

yıllık düşüş serisini sonlandırdı. Aynı şekilde, tüketici güveni verisi de 

beklentilere paralel gelerek yükseliş eğilimini sürdürdü. Avrupa piyasaları 

geçen hafta Başka Trump’ın ticaret savaşlarını derinleştiren adımlar 

atması sonucunda negatif seyir izledi. Küresel piyasalarda risk algısının 

bozulmasıyla Almanya 10 yıllık tahvil faizleri de 1988’den beri görülen en 

düşük seviye olan %-0,207’ye geriledi. Yeni haftada Euro Bölgesi’nde 

enflasyon, büyüme, PMI ve perakende satışlar verisinin yanı sıra AMB’nin 

faiz kararı toplantısı takip edilecek. 

 

Enflasyon verisi dikkatle takip edilecek 

 

Geçen hafta yurt içinde açıklanan büyüme verisine göre Türkiye 

ekonomisi 1Ç19’da çeyreklik bazda %1,3 büyüyerek, teknik resesyon 

ortamından çıktı. Yıllık bazda bu dönemde %2,6 daralma kaydedildi. Nisan 

ayında dış ticaret açığı ise beklentimiz ile uyumlu, $2,98 milyar 

seviyesinde gerçekleşti. Böylece 3Ç18 sonundan itibaren hızlanan yıllık 

açıktaki düşüş, son verilerde de ivmesini devam ettirerek, $37,4 milyara 

geriledi. Ayrıca, İTO verilerine göre İstanbul'da Mayıs ayında aylık bazda 

perakende fiyatlar %1,02, toptan fiyatlar ise %2,17 yükseldi. Yıllık bazda 

ise perakende fiyatlar %19,27, toptan fiyatlar %23,56 arttı. Öte yandan, 

geçen hafta TCMB’nin yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan 

zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan 

artırmasının beraberinde BES’te nakden ödenen devlet katkılarının yatırım 

kalemlerinin oranında düzenlemeye gidildi. Devlet katkılarının, mevduatta, 

katılma hesabında, bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında, 

kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen 

kira sertifikalarında veya teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe 

dayalı menkul kıymetlerde değerlendirilmesine ilişkin daha önce %30 

olarak belirlenen sınır %20'ye indirildi. Küresel piyasalardaki negatif 

havaya karşın, TL varlıkların geçen hafta BES ve TCMB düzenlemelerinin 

beraberinde Bakan Akar’ın S-400’lerin teslimatının ertelenebileceği 

konusundaki açıklamalarının etkisiyle gelişmekte olan ülke para 

birimlerinden pozitif ayrışması sonucunda, USDTRY paritesi haftayı 

5,8398 seviyesinden kapattı. Yeni haftada yurt içinde enflasyon verisi 

açıklanacak. Kurum beklentimiz Mayıs ayı enflasyonunun aylık bazda 

%1,48 artışla yıllık bazda %19,34 seviyesinde gerçekleşeceği yönünde. 
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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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