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Uluslararası Piyasalar  

Fed’in sözlü yönlendirmesi piyasaların seyri açısından kritik 

 

Geçen hafta ABD’de açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileri düşüş 

eğilimini sürdürerek yavaşlama sinyalleri verdi. Öte yandan, Mayıs 

perakende satışlar verisinin beklentinin altında gelmesine karşın, son 

iki ayın verisinin yukarı yönlü revize edilmesi tüketici harcamalarının 

sağlıklı olduğunu göstererek, ABD ekonomisinin seyrine ilişkin 

endişeleri kısmen giderdi. Jeopolitik gelişmeler tarafında, Perşembe 

günü Umman Körfezi’nde düzenlenen saldırılar sonucu iki petrol 

tankerinin hasar görmesi, ABD ve İran arasındaki askeri çekişmenin 

sonlandırılmasına ilişkin diplomatik çabaların başarısızlığa uğrayacağı 

korkularını artırarak petrol fiyatlarının sert yükseliş kaydetmesine 

sebep oldu. Öne çıkan jeopolitik risklerin beraberinde, devam eden 

ticaret savaşları sürecine ilişkin olarak Trump’ın 325 milyar dolarlık ek 

Çin ürününe uygulanacak tarifeleri ne zaman devreye alacağının belli 

olmaması sürece ilişkin belirsizliği artırıyor. Ayrıca, Çin sanayi üretimi 

verisinin yıllık bazda %5 artış kaydederek son 17 yılın en düşük 

seviyesinde gerçekleşmesi de küresel büyüme endişelerinin devam 

etmesinde etkili oluyor. Bu bağlamda, ABD piyasaları geçen hafta 

küresel risk algısındaki bozulma sebebiyle haftayı satıcılı kapattı. Yeni 

haftada ABD’de PMI verileri ve FOMC toplantısı takip edilecek.  

 

Enflasyon görünümü paritenin seyri açısından önemli 

 

Geçen hafta Euro Bölgesi’nde açıklanan sanayi üretimi Nisan ayı verisi 

aylık bazda beklentilere paralel olarak %-0,5 seviyesinde 

gerçekleşerek düşüş eğilimini sürdürdü. Verideki görünüm bölgede 

imalat sektörü aktivitesinde problematik görünümün sürdüğünü 

gösteriyor. Öte yandan, İngiltere’de yaşanan siyasi gelişmeler 

gündemde yer tutmaya devam ediyor. İngiltere'de iktidardaki 

Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışında partinin Avam Kamarası 

grubunda yapılan ilk tur oylamada eski Dışişleri Bakanı Johnson galip 

geldi. Avam Kamarası’ndaki ikinci tur oylama 17 Haziran'da yapılacak. 

EURUSD paritesi geçen hafta, Başkan Trump’ın Rusya’nın Kuzey 

Akım 2 projesinin yaptırıma tabi tutabileceğini belirterek Almanya’yı 

enerji bağlamında Rusya’ya karşı bağımlılığı konusunda uyarması 

sebebiyle 1,12 seviyesine doğru geri çekildi. ABD ve İran arasında 

yaşanan gerilim de paritedeki düşüşte etkili oldu. Avrupa piyasaları 

hem Umman Körfezi’nde yaşanan gelişmenin hem de devam eden 

ticaret savaşları sürecinin küresel risk algısını zayıflatmasının etkisiyle 

haftayı ekside kapattı. Yeni haftada Euro Bölgesi’nde TÜFE, dış ticaret 

dengesi ve PMI verileri takip edilecek.  

 

Moody’s’in not indirimi hafta başında TL varlıklarda baskı 

yaratabilir 

 

Geçen hafta TCMB’nin PPK toplantısında, faizlerde değişikliğe 

gidilmemesine ek olarak; enflasyon risklerini sınırlandırma ve düşüş 

sürecini hızlandırmaya öncelik verildiğini; sıkı parasal duruşun 

korunduğunu gördük. Her ne kadar iç talepteki yavaşlık ve parasal 

sıkılaşmanın etkileri enflasyonda düşüşü desteklese de, TCMB’nin 

enflasyon görünümündeki risklere karşı temkinli bir tutum izlemeyi 

tercih ettiğini söyleyebiliriz. Cari denge tarafında ise Nisan ayı verisi 

beklentimizle uyumlu olarak $1,33 milyarlık açık sonrasında, yıllık cari 

açık Nisan sonunda $8,6 milyara geriledi. Hem artan ABD-İran 

geriliminin petrol fiyatlarında yarattığı artış hem de mevcut S-400 

gerginliği sebebiyle hafta içerisinde, USDTRY paritesi 5,93 seviyesini 

test etti. Bu arada Cuma akşamı Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 

Ba3'ten B1'e düşürdü, görünümü ise negatif olarak belirledi. Kurum 

tarafından yapılan açıklamada, not indiriminin ödemeler dengesi 

krizinin artmaya devam ettiğini yansıttığı ve Türkiye’nin uzun süreli 

ekonomik ve finansal oynaklık dönemine karşı kırılgan olmaya devam 

ettiği ifade edildi. Yeni haftada yurt içinde Moody’s’in kararının TL 

varlıklar üzerindeki etkisinin beraberinde, işsizlik, bütçe dengesi ve 

sanayi üretiminin yanı sıra PPK toplantı özeti takip edilecek. Nisan ayı 

sanayi üretimi verisinin yıllık bazda %2,5 düşüş kaydetmesini 

bekliyoruz. 
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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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