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FOMC toplantı tutanakları dikkatle izlenecek 

 

Geçen hafta ABD’de açıklanan ADP Özel Sektör İstihdamı verisi Mart 

ayında 129.000 seviyesinde beklentinin altında artış göstererek ivme 

kaybını ikinci aya taşırken, tarım dışı istihdam Mart'ta beklentinin 

üzerinde 196.000 seviyesinde arttı. İşsizlik oranı ise değişmeyerek 

%3,8 seviyesinde kaldı. Şubat ayı verisi de, 20.000’den 33.000’e yukarı 

yönlü revize edildi. Ancak ortalama saatlik ücretlerdeki artış zayıf kaldı. 

Veri aylık bazda %0,1 seviyesinde artış göstererek yıllık bazda %3,2 

seviyesinde gerçekleşti. Ticaret savaşları sürecine ilişkin olarak da 

Trump, Çin Başbakanı Liu Perşembe günü gerçekleştirdikleri 

görüşmede büyük ölçüde gelişme kaydettikleri ve dört hafta içerisinde 

gerçekleştirmeyi planladıkları zirvede anlaşmaya varabilme 

ihtimallerinin olduğunu belirtti. Ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu 

gelişmeler ve beklentileri aşan istihdam artışının resesyon endişelerini 

azaltması sonucunda ABD piyasaları haftayı alıcılı kapattı. Yeni 

haftada ABD’de fabrika siparişleri ve enflasyon verilerinin beraberinde 

FOMC toplantı tutanakları takip edilecek.  

 

ECB’nin toplantısında destekleyici tutum sürebilir 

 

Euro Bölgesi’nde geçen hafta enflasyon verisi açıklandı. Manşet 

enflasyon Mart ayı verisi %1,4 seviyesine geriledi. Enerji ve gıda 

fiyatları hariç çekirdek enflasyon verisi de %0,8 ile yaklaşık bir yılın en 

düşük seviyesine geriledi. ÜFE Şubat ayı verisi de yıllık bazda %3 artış 

kaydederek beklentinin altında gerçekleşti. Ayrıca, Almanya fabrika 

siparişleri verisi de son iki yılın en sert düşüşünü kaydetti. Öte yandan, 

İtalya hükümeti 2019 yılı büyüme tahminini Aralık ayındaki %1 

seviyesinden %0,1 seviyesine düşürdü. Brexit tarafında ise İngiltere 

Başbakanı May, Avrupa Konseyi Başkanı Tusk'tan ülkenin AB'den 

ayrılmasının 30 Haziran'a ertelenmesini talep etti. Hem zayıf gelen 

veriler hem de olumsuz Brexit gelişmeleri, EURUSD paritesinin zayıf 

görünümünü sürdürmesinde etkili oldu. Avrupa piyasaları geçen hafta 

ABD’de beklentinin üzerinde gelen istihdam artışının etkisiyle artan risk 

iştahının sonucunda haftayı alıcılı kapattı. Yeni haftada Euro 

Bölgesi’nde Sentix Yatırımcı Güveni, ECB’nin faiz kararı, sanayi üretimi 

ve Draghi’nin konuşması takip edilecek. 

 

Cari açıktaki düşüş devam edecek  

 

Geçen hafta yurt içinde açıklanan Mart ayında tüketici enflasyonu 

%1,03 seviyesinde, %1,00’lık beklentimize yakın gerçekleşirken, yıllık 

enflasyon %19,71’e çıkarak düşüş trendine ara verdi. Öte yandan, 

Bakan Albayrak YEP kapsamında ortaya konulan hedefler 

doğrultusunda hayata geçirilecek reform paketini 10 Nisan’da 

düzenleyeceği basın toplantısında kamuoyuna duyuracak. Albayrak, 

geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, büyüme, 

enflasyon, bankacılık başta olmak üzere tüm alanlarda atılacak 

adımları içeren genel çerçeveye ilişkin açıklamalarda bulunacaklarını 

belirtmişti. Geçen hafta yabancı kurumlardan gelen açıklamalar da 

dikkatle takip edildi. S&P, Türkiye’nin kredi notunun hali hazırda bir 

indirim tehlikesi olmadığını açıklamasının beraberinde kurumun 

düzenlediği ankette, katılımcıların Türkiye’nin bir IMF program 

istemeyeceğine inandıklarını ortaya koydu. Ayrıca, EBRD ve IFC’nin 

Türkiye’deki sorunlu krediler alanındaki çalışmalarını derinleştirdikleri 

açıkladılar. Ticaret görüşmelerindeki olumlu seyrin küresel risk 

iştahında yarattığı artışın dışında gelen açıklamalar da yurt içi piyasayı 

destekledi. Ancak F-35 konusunda ABD ile yaşanan gerilim sebebiyle 

USDTRY paritesi haftayı 5,62 seviyesinden kapattı. Yeni haftada yurt 

içinde cari işlemler dengesi verisi takip edilecek. Beklentimiz verinin 

0,70 milyar dolar açık vereceği yönünde.  
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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 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.   
 
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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