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Uluslararası Piyasalar 

Ticaret müzakerelerinin devam edecek olması risk algısını 

destekleyebilir 

 

Geçen hafta ABD’de Fed Başkanı Powell yaptığı konuşmada, Fed’in, 

mevcut ekonomik belirsizliklerin düşük faiz oranları gerektirip 

gerektirmediğini değerlendirdiğini söyledi. Ekonomideki son 

gelişmelerin hızlı gerçekleşmesi sebebiyle Fed'in “bekle-gör” politikası 

uygulayacağını söyleyen Powell, Fed’in enflasyonunun beklenenden 

daha yavaş olmasına karşın %2'ye yaklaşacağına inandığını sözlerine 

ekledi. Powell ayrıca, Fed'in “kısa vadeli politik çıkarlardan bağımsız 

olmaya devam ettğini” de dile getirdi. St Louis Fed Başkanı Bullard da 

son FOMC toplantısındaki tutumuna karşın verdiği demeçte, ABD 

ekonomisinin 50 baz puanlık faiz indirimi gerektirecek kadar kötü 

durumda olmadığını belirtti. Fed üyelerinin konuşmalarının doları 

küresel piyasalarda güçlendirmesiyle Altın Ons’un 1.403 dolar 

seviyesini test ettiği takip edildi. Veriler tarafında Fed açısından önemli 

bir enflasyon endikatörü olan ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri 

Deflatörü Mayıs ayı verisi aylık bazda %0,2 artış ile beklentilere paralel 

gerçekleşirken, yıllık bazda %1,6 ile beklentileri aştı. Ancak, verideki 

zayıflık, güvercin Fed beklentilerini destekler nitelikte. ABD piyasaları 

Trump-Xi görüşmesi öncesinde haftayı alıcılı kapattı. Haftasonu 

gerçekleşen görüşme sonrasında Trump görüşmenin çok iyi geçtiğini 

ve müzakerelerin devam edeceğini söyledi Yeni haftada Trump-Xi 

görüşmesinin piyasalara yansımasının beraberinde PMI, ÜFE, istihdam 

ve fabrika siparişleri verileri takip edilecek. 

 

Yeni haftanın verileri paritenin seyri açısından kritik 

 

Geçen hafta Euro Bölgesi’nde açıklanan Haziran ayı TÜFE verisi yıllık 

bazda %1,2 artarak, alt kalemlerdeki beklenenden hızlı yükselişe 

karşın AMB’nin %2'lik hedefinin altında kaldı. Çekirdek enflasyon aynı 

dönemde yıllık %1,1 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyondaki 

güçlenmenin etkisiyle paritenin 1,1395 seviyesini test etti. Öte yandan, 

Draghi'nin parasal teşviğe dair açıklamalarının ardından bazı hukuki 

değişiklikler gündeme gelirken, parasal genişlemenin yasa dışı 

hükümet fonlaması olduğu konusunda eleştiriler yapıldı. AB’nin en üst 

düzey mahkemesi parasal genişlemenin yasal olduğunu söylerken, 

parasal genişlemenin başarısı açısından en büyük alıcılardan biri 

olduğu için kritik öneme sahip olan Almanya’da ise yargı henüz nihai 

kararını vermedi. Avrupa piyasaları, devam eden ticaret savaşları 

süreci esnasında Trump-Xi görüşmesinin gerçekleşeceği G-20 

zirvesine ilişkin olumlu beklentilerle haftayı alıcılı kapattı. Yeni haftada 

Euro Bölgesi’nde PMI ve perakende satışlar verileri takip edilecek.  

 

Erdoğan-Trump görüşmesi, TL varlıkları destekleyici görünüyor 

 

Geçen hafta yurt içinde açıklanan Mayıs ayı dış ticaret açığı verisi, 

beklentimizle uyumlu olarak, $1,84 milyar seviyesinde gerçekleşerek 

Mayıs sonunda $31,5 milyara geriledi. Öte yandan Cumartesi günü, G-

20 zirvesi kapsamında biraraya gelen Cumhurbaşkanımız Sayın 

Erdoğan ile Başkan Trump, ikili görüşmelerinde S-400'lerin Türkiye'ye 

gelmesi durumunda yaptırım yapılacağı konusundaki iddiaları hakkında 

konuştular. Sayın Erdoğan, S-400 - F-35 gerginliği nedeniyle gündeme 

gelen yaptırım iddialarına ilişkin, Trump’ın bu konuya açıklık getirerek 

yaptırım olmayacağını belirttiğini dile getirdi. Erdoğan ayrıca, Trump'la 

stratejik ortaklığa zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini 

paylaştığını belirtti. Trump da S-400 konusuna ilişkin olarak Türkiye’ye 

Obama döneminde adil davranılmadığını vurguladı ve  bu konuya 

ilişkin farklı ve adil çözümler aradıklarını dile getirdi. Başkan Trump 

ayrıca bir Türkiye ziyareti gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.  

USDTRY paritesi geçen hafta öne çıkan jeopolitik riskler sebebiyle 

dalgalı seyir izleyerek 5,7921 seviyesinden kapandı. Yeni haftada yurt 

içinde imalat PMI ve enflasyon verileri takip edilecek. Haziran ayı TÜFE 

verisine ilişkin beklentimiz verinin aylık bazda %0,32 artış kaydederek 

yıllık bazda %16,06 seviyesinde gerçekleşeceği 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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