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Uluslararası Piyasalar Raporu 

Ticaret savaşları küresel büyümeye ilişkin tehditleri artırıyor 

 

Geçen hafta ABD’de açıklanan PMI verileri, Mayıs ayında da düşüş 

eğilimini sürdürerek bölge ekonomisinin seyrine ilişkin endişeleri tekrar 

gündeme getirdi. Ayrıca beklentinin altında gelen Nisan ayı  yeni konut 

satışları verisi de, konut sektöründe zayıflama olduğuna işaret etti. 

Özellikle imalat PMI verisinin Eylül 2009’dan beri gördüğü en düşük 

seviyeye gerilemesinin küresel yavaşlama endişelerini tekrar masaya 

koymasıyla, ABD 10 yıllık tahvil faizleri Aralık 2017 tarihinden beri 

görülen en düşük seviye olan %2,29 seviyesine geriledi. Bu bağlamda, 

mevcut ortamdaki küresel büyümeye yönelik korkuların Fed’in faiz 

indirime gidebileceği yönündeki beklentileri tekrar gündeme 

getirmesiyle doların da küresel anlamda güç kaybetti. Ticaret savaşları 

tarafında, Başkan Trump, yaptığı açıklamada bu süreci hızlıca 

sonlandırmak istediğini ve kara listeye alınan Huawei’in Çin ile 

gerçekleşmesi planlanan ticaret anlaşmasına dahil edilebileceğini 

belirtti. Trump’ın söylemlerinin küresel risk iştahını güçlendirmesiyle 

ABD endeksleri haftayı alıcılı kapattı. Yeni haftada ABD’de konut, 

büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri takip edilecek.  

 

Siyasi gelişmeler, Avrupa varlıklarının seyrinde etkili olacak  

 

Geçen hafta Euro Bölgesi’nde açıklanan Mayıs ayı PMI verileri 

beklentinin altında gelerek bölge ekonomisinde problematik 

görünümün sürdüğüne işaret etti. Özellikle, aylık bazda 47,9’dan 47,7 

seviyesine gerileyen imalat PMI verisi bölge ekonomisinde imalat 

sektöründeki daralmanın 8. ayda da devam ettiğini gösteriyor. Bu 

bağlamda güvenli varlık talebinin artmasıyla Almanya 10 yıllık tahvil 

faizleri %-0,117 seviyesine geriledi. Öte yandan, anketlerin Avrupa 

parlamentosu seçimlerinin Almanya kısmında İşçi Partisi üyesi olan 

Avrupa Komisyonu yetkilisi Timmermans’ın kazanacağına işaret 

etmesi, EURUSD paritesinin 1,12’li seviyelere doğru ivmelenmesinde 

etkili oldu. İngiltere’de ise, geçtiğimiz Cuma günü Başbakanı May’in, 

Brexit krizini aşamayınca istifa kararı alarak 7 Haziran itibarıyla görevi 

bırakacağını duyurmasına ilişkin olarak Moody’s, bu gelişmenin 

anlaşmasız Brexit ihtimalini artırdığını açıkladı. Yeni haftada Euro 

Bölgesi’nde yaşanan siyasi gelişmelerin Avrupa verlıkları üzerindeki 

etkisinin beraberinde, tüketici güveni verisi takip edilecek.  

 

Yeni haftada dikkatler büyüme verisinde olacak 

 

Yeni haftada yurt içinde İVME paketi ve S-400 konusuna yönelik haber 

akışları takip edildi. İVME finansman paketinin ithalata bağımlı, dış açık 

veren sektörlere yönelik olacağını belirten Bakan Albayrak, üç kamu 

bankasının katılımıyla, yıl sonuna kadar 30 milyar liralık finansman 

sağlanacağını ifade etti.  S-400 tarafında ise, Türkiye, Rusya’dan S-

400 hava savunma sistemi satın almak için anlaşmanın 

tamamlandığını ve bundan vazgeçmeyeceğini defalarca tekrarlarken; 

Amerika, Ankara’dan bu anlaşmadan vazgeçip Patriot savunma sistemi 

almasını istiyor. Taraflar arasında müzakereler sürerken CNBC, 

ABD’nin S-400’den vazgeçmesi için iki haftadan daha az bir süre 

tanıdığını iddia etti. Rusya bu habere hemen tepki göstererek bu tür 

ültimatomların kabul edilemez olduğunu bildirdi. S-400’e yönelik haber 

akışının hafta ortasında TL varlıklara ilişkin negatifliği artırmasına 

karşın, ticaret savaşları sürecinin küresel büyüme için oluşturduğu 

tehdidin etkisiyle Brent petrol fiyatlarında görülen sert düşüşün, TL’deki 

kaybı kısmen gidermesi sonucu USDTRY paritesi haftayı 6,0825 

seviyesinden kapattı. Yeni haftada yurt içinde dış ticaret dengesi, 

büyüme ve turist verilerinin beraberinde TCMB tarafından 

yayımlanacak Finansal İstikrar Raporu takip edilecek. Nisan ayı dış 

ticaret dengesi verisinin $3 milyar açık vereceğini tahmin ediyoruz. 

1Ç19 büyüme verisine ilişkin olarak ise tahminimiz Türkiye 

ekonomisinin bu dönemde yıllık bazda %4,3 daraldığı 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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(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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