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Uluslararası Piyasalar Raporu  

Meksika yaptırımlarının durdurulması risk iştahını artırabilir 

 

Geçen hafta Fed Başkanı Powell verdiği demeçte ticaret savaşları 

sürecinin küresel ekonomide yarattığı negatif etkilerin ortaya çıktığı 

mevcut ortamda ABD ekonomisinin büyümesinin sürdürülebilmesi için 

faiz indirimine gidilebileceğini ifade etti. Powell’ın demeciyle öne çıkan 

güvercin beklentiler istihdam verileriyle de doğrulandı. TDİ verisine 

öncü olarak kabul edilen ADP verisinin son 9 yılın en düşük 

seviyesinde gerçekleşmesinin sonrası TDİ verisi de beklentinin oldukça 

altında geldi. Veri 75.000 seviyesinde beklentinin oldukça altında 

gerçekleşirken; ücret artışları da tahminlerden düşük gelerek 

ekonominin zayıfladığına işaret etti. Ortalama saatlik kazançlar aylık 

%0,2 artarken yıllık artış %3,2'den %3,1'e geriledi. Beklenti aylık %0,3, 

yıllık %3,2 artıştı. İşsizlik oranı ise %3,6 ile 49 yılın en düşük 

seviyesinde kaldı. Verinin ardından Fed'in faiz indireceği beklentisinin 

kuvvetlenmesiyle ABD tahvil faizleri %2,05 seviyesini test ederken, 

dolar endeksi 96,56 seviyesine geriledi.  Ticaret savaşları konusunda 

ise Trump, Çin yaptırımlarının $300 milyar daha artırabileceğini 

belirtirken, yasa dışı göçmenler konusunda ABD ile Meksika'nın 

anlaşmaya vardığını, dolayısıyla bu ülkeye uygulanması planlanan 

gümrük vergilerinin durdurulduğunu açıkladı. ABD piyasaları geçen 

hafta, zayıf gelen verilerin Fed’in faiz indirimine gidebileceği yönündeki 

beklentileri artırmasıyla alıcılı seyir izledi. Yeni haftada ABD’de 

enflasyon, perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri takip edilecek. 

 

İngiltere’deki yeni belirsizlikler gündemde olacak 

 

Geçen hafta gerçekleşen AMB faiz kararı toplantısında faizlerde 

değişikliğe gidilmedi. Konsey, faizlerin en azından 2020’nin ortalarına 

kadar ve enflasyon hedefi olan %2 doğrultusunda gerektiği sürece 

mevcut seviyelerde kalacağını öngördü. Başkan Draghi, yaptığı 

açıklamada artan korumacılık tehdidi ve diğer faktörlerin faizlerde 

artışa imkan vermediğini ifade etti. AMB’nin kararının etkisiyle 

EURUSD paritesinin 1,1310 seviyesini test etti. Öte yandan, Brexit 

sürecini istediği gibi yürütemeyen Başbakan May, Muhafazakar Parti 

lideri görevini bıraktı. Yeni bir başbakan seçilene dek görevine devam 

edecek olan May, Brexit ile ilgili dosyalarla ilgilenemeyecek. Brexit 

süreciyle ilgili belirsizlik sürerken, May'in koltuğuna kimin oturacağı 

henüz bilinmiyor. Sıkı Brexit savunucusu olan Johnson en güçlü aday 

olarak öne çıkıyor. Avrupa piyasaları beklentiden kötü gelen TDİ 

verisinin Fed’in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentileri 

artırmasıyla haftayı alıcılı kapattı. Yeni haftada Euro Bölgesi’nde Sentix 

yatırımcı güveni ve sanayi üretimi verileri takip edilecek. 

 

Cari açıkta düşüş eğilimi devam edebilir 

 

Geçen hafta yurt içinde açıklanan Mayıs ayı TÜFE verisi aylık bazda 

%0,95 seviyesinde piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. Yıllık TÜFE 

enflasyonu Mayıs sonunda %18,71 seviyesinde; önceki ay sınırlı 

gerilediği %19,50’den daha hızlı bir geri çekilmeye işaret etti. Hazine ve 

Maliye Bakanımız Sayın Albayrak, enflasyon rakamlarının, "yıllık bazda 

hem TÜFE, hem ÜFE, hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli 

düşüşü ortaya koyduğunu" belirtti. Bayram tatili sebebiyle işlem 

hacimlerinin düşük gerçekleştiği haftada Fed’in güvercin söylemlerinin 

dolara küresel anlamda değer kaybettirmesiyle 5,6641 seviyesini test 

eden USDTRY paritesi, Türkiye’nin S-400 anlaşmasını 

sonlandırmaması halinde, ABD’nin F-35 eğitimi için ABD’ye gelecek 

olan Türk pilotları kabul etmeyeceği yönündeki haberlerin öne 

çıkmasıyla 5,8329 seviyesinden kapandı. Yeni haftada yurt içinde 

TCMB’nin PPK toplantısı ve cari denge verileri takip edilecek. PPK 

toplantısında TCMB’nin faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. 

Ancak Banka’nın sözlü yönlendirmesi TL varlıkların seyri açısından 

önem arz edecektir. Öte yandan, Nisan ayı cari denge verisinin aylık 

bazda $1,30 milyar açık vereceğini 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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