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Ticaret savaşlarına ilişkin gelişmeler dikkatle izlenecek  

 

Geçen hafta gerçekleşen Temmuz ayı FOMC toplantısında Fed, 

küresel gelişmeleri ve zayıf seyreden enflasyonu gerekçe göstererek 

25 baz puanlık faiz indirimine giderek fonlama oranını %2,00 – 2,25 

aralığına çekti. Böylece FOMC, 10 yıldan bu yana ilk kez 2015 

sonunda başladığı sıkılaştırma döngüsüne ara verdi. Toplantıda ayrıca 

bilanço daraltılmasına 1 Ağustos itibariyle son verileceği ifade edildi. 

Powell’ın basın toplantısında bu faiz indiriminin bir döngünün 

başlangıcı olmadığını, ancak bir ara dönem düzeltmesi olduğunu dile 

getirerek, ilerleyen dönemlerde faiz indiriminin devamına yönelik net bir 

tablo ortaya koymadı. Ayrıca, ABD ekonomisi için görünümün 

destekleyici olmayı sürdürdüğünü ifade eden Fed Başkanı, faiz 

indiriminin aşağı yönlü risklere karşı sigorta olmasının hedeflendiğini 

söyledi. Powell’ın demeçleri ile dolar endeksi son iki yılın en yüksek 

seviyesi olan 98,94’ü test etti. Ancak piyasalardaki Powell etkisi, 

Trump’ın ticaret savaşları konusunda yaptığı hamle sebebiyle çok kısa 

sürdü. ABD ve Çin’in yüzyüze görüşmelere başladıkları haftada Trump,  

1 Eylül’den itibaren $300 milyar tutarındaki ek Çin ürününe %10 tarife 

uygulayacağını ve ek getirilen %10’luk tarife oranının %25’e 

yükseltilme ihtimalinin olduğunu vurguladı. Yaşanan haber akışının 

etkisiyle küresel piyasalarda risk algısının bozulması sonucunda 

volatilitenin 17,87 seviyesine yükseldiği takip edildi. Bu bağlamda 

küresel piyasalarda güvenli varlık talebinin artması sonucunda ABD 

hisse senedi piyasaları haftayı satıcılı kapattı. Yeni haftada ABD’de 

hizmet PMI ve ÜFE verileri takip edilecek. 

 

Avrupa ekonomisindeki görünüm, ticaret savaşlarındaki yeni 

hamlelerle kötüleşebilir 

 

Geçen hafta Euro Bölgesi’nde açıklanan büyüme verisi 2Ç19’da 

çeyreksel bazda %0,2, yıllık bazda da %1,1 seviyelerinde 

gerçekleşerek, bölge ekonomisinin büyüme hızının yarı yarıya 

yavaşladığına işaret etti.. Ayrıca AMB’nin %2 seviyesine yakın tutmayı 

hedeflediği enflasyon da Temmuz ayında %1,1'e gerileyerek son 17 

ayın en düşük seviyesini gördü. Verilerdeki görünüm, AMB’nin kısa 

zamanda genişlemeci aksiyonlar alması gerektiğine işaret ediyor. 

Avrupa piyasaları, haftayı Trump’ın ek 300 milyar dolarlık  Çin ürününe 

%10 tarife getirmesi sonrası küresel piyasalarda risk iştahının azalması 

sonucunda haftayı ekside kapattı. Yeni haftada, Euro Bölgesi’nde 

hizmet PMI, Sentix Yatırımcı Güveni ve AMB’nin aylık raporu takip 

edilecek.   

 

Yeni haftanın verileri, TL varlıkların seyrinde belirleyici olacak  

 

Geçen hafta yurt içinde TCMB’nin yayımladığı Üç Aylık Enflasyon 

Raporunda, beklentimize uygun olarak, 2019 enflasyon öngörüsü 

aşağı çekilirken, 2020 enflasyon tahmininin aynı bırakıldı. Böylece, 

2019 enflasyon tahmini %14,6’dan %13,9’a inerken; 2020 tahmini %8,2 

seviyesinde bırakıldı. Yıllık enflasyonun 2021 sonunda %5,4’e 

gerilemeyi sürdürmesi beklenirken; orta vadeli %5 hedefi de korundu. 

Öte yandan, Haziran ayında dış ticaret açığı 3,18 milyar dolar 

seviyesinde beklentimize yakın gerçekleşti. Böylece yıllık açık 29,2 

milyara geriledi. Bu arada geçtiğimiz Cuma günü S&P'den yapılan 

açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun 

"B+", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise "BB-" 

olarak teyit edildiği belirtildi. Kurumun açıklamasında ayrıca ülkede 

ekonomik istikrara kavuşma yönünde işaretlerin bulunduğunu ancak 

geçmiş dönemlerdeki yüksek büyüme oranlarının yakalanmasını 

beklemediklerini ifade edildi. USDTRY paritesi geçen hafta TL’de 

devam eden güçlenme eğilimi ve petrol fiyatlarındaki sakin seyrin 

yarattığı olumlu etkiyle haftayı 5,55 seviyesinden kapattı. Yeni haftada 

yurt içinde enflasyon ve cari denge verileri takip edilecek. Temmuz ayı 

TÜFE verisine ilişkin piyasa beklentisi verinin aylık ve yıllık bazda 

sırasıyla %1,60 ve %16,93 artışlar göstereceği yönünde. Haziran ayı 

cari denge verisinin ise $0,58 milyar açık olarak gerçekleşeceğini 

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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