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Amerika ve Çin’den Olumlu Veriler
Bu hafta yurt içinde gündem sakin idi. Cuma günü açıklanan Ticaret Açığı; İmalat Güveni ve Kapasite Kullanım Oranı verileri dışında başka önemli veri yoktu. Bu hafta Perşembe günü Erdem Başçı’nın sunumu
ve Enflasyon Raporu takip edildi.
Başçı’ya göre küresel büyümenin ılımlı seyretmesi gelişen piyasalara sermaye akımını artırıyor; enflasyon
üzerindeki kur etkisi ikinci çeyrekten itibaren azalma gösterirken enflasyon beklentisindeki sapma yapısal
değil dönemsel sorunlardan kaynaklanıyor; enflasyondaki düşüşü sınırlayan faktör ise gıda fiyatlarındaki
artış. Verim eğrisine dair de yorumda bulunan Başçı; uzun dönemli getirilerin kısa dönemli getirilerin altında seyretmesinin sağlıklı görünmemekte olduğunu söyledi.
Bütün bu söylemlerle birlikte 2014 sonu için enflasyonun %7,6 orta nokta olmak üzere %6,7 ve %8,5 arasında gerçekleşeceği öngörülürken 2015 yılı için ise %5 orta nokta belirtilirken %3,3 ile %6,7 alt ve üst
bant olarak belirlendi. Başçı’nın sunumda ki ‘Ortodoks da değiliz Katolik de’ söylemi ise dikkat çeken açıklamaları arasında bulundu. Bununla birlikte; TCMB’nin hedeflerini tutturmak adına birbirinden zıt politikalar benimseyebileceğinin sinyallerini vermiş olsa da bunun piyasalarda istenmeyen bir volatiliteye sebep
olacağı algısını yaratmakta.
Son üç toplantıda faiz oranlarında indirime giden Başçı buna karşılık gecelik faiz oranlarının üst bandını
değiştirmeyerek sıkı duruşunu gerektiği zaman devam ettirebileceğinin sinyallerini verdi. Zira %5 olarak
belirlenen uzun dönem enflasyon hedefini revize etmek gibi bir planı yok gibi görünüyor.
JP Morgan bu açıklamalar ardından söylemleri TCMB’nin para politikasını gevşetmeye devam edeceğinin
işaretleri olarak sinyalleri olarak yorumladı. JP Morgan ayrıca Ağustos ayında yapılacak toplantıda 25BP’lık
indirimi beklediğini belirtti. Bu adımın TCMB’nin para politikasını gevşetme çalışmalarının sonuncusu olacağını belirten JP Morgan, temel senaryolarında daha fazla indirimi öngörmediklerini, ancak 25BP’lık birkaç indirim olması riskinin de farkında olduklarını vurguladı.
ATIG olarak sene sonuna kadar gerek mevsimsel gerek de baz etkileri ile azalması muhtemel bir enflasyon görünümü ile beraber ve ABD FED hareket etmediği ve Avrupa Markez Bankası, ECB’nin de daha fazla genişleme imkanı mevcut iken, TCMB’nin yaklaşık 50 BP’lık daha bir yeri olduğuna inanıyoruz. Sene sonu enflasyon tahminimizi ise sene başından beri değiştirmeden yüzde 8.40 seviyesinde sabit tutmaktayız.

Açıklanan diğer verilere bakacak olursak; Ticaret Açığı 7.70 milyarlık açık beklentisi karşısında 7.85 milyar
olarak açıklandı. İmalat Güveni ise 109 olarak açıklandı; bir önceki dönemin aynı rakamı ise 110.70 idi.
Türkiye Kapasite Kullanım Oranı ise 74.9% olarak açıklandı, bir önceki dönemin aynı rakamı 75.3% idi.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan
tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme
çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

BİST100 endeksi haftayı 82.692’den açtı. Hafta içerisinde en yüksek 84.027 ve en düşük 82.164 seviyelerini gördü ve şu an 84.034 seviyesinde. Endeks hafta başından beri %1.62lik artış gösterdi.
Grafik 1: BIST100

USDTRY haftayı 2.1265’ten açtı. Hafta içerisinde en yüksek 2.1285; ve en düşük 2.0865 seviyelerini gördü. Parite hafta başından beri %1.78’lik düşüş gösterdi.
Grafik 2: USDTRY
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2 yıllık benchmark rate Benchmark haftayı 8.22%’den açtı ve hafta içerisinde en yüksek 8.24% en düşük
ise 8.12% seviyelerini gördü. Benchmark hafta içerisinde %0.36’lik düşüş gösterdi.
Grafik 3: Türkiye 2 yıllık Benchmark

10 yıllık tahviller haftayı 8.9%’den açtı. Hafta içerisinde en yüksek 8.93%, en düşük ise 8.69% seviyelerini
gördü. Benchmark başından beri %1.69’luk düşüş gösterdi.
Grafik 4: Türkiye 10 yıllık Tahviller
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Döviz Sepeti haftayı 2.4950’den açtı ve hafta içerisinde en yüksek 2.4950 ve en düşük 2.4480 seviyelerini
gördü. Hafta içerisinde %1.78’lik düşüş gösterdi.
Euro Bölgesi’nde bu hafta PMI verileri açıklandı. Euro Bölgesi Hizmetler PMI 52.7’lik beklentinin üzerinde
54.4, İmalat PMI ise 51.9 puan ile beklentiye paralel olarak gerçekleşti. Almanya tarafında, İmalat PMI
52.9 ve Almanya Servisleri PMI 56.6 olarak açıklandı.
Ayrıca Almanya’da Üretici Fiyatları Endeksi Haziran ayında yıllık bazda %0.7 geriledi. IMF Almanya’nın cari
açığının kademeli düşüşe girdiğini, ancak hala yüksek olduğunu açıkladı. Almanya’nın yatırımlarının ve
büyümeye yönelik yerel kaynaklarının artırılması gerektiğini belirten IMF, konut sektörü ve sigortacılık
sektörü konusunda tetikte olması gerektiğini ifade etti.
IMF Direktörü Lagarde’a göre piyasalar Euro Bölgesi görünümü için fazla iyimser olabilir. Lagarde, yüksek
borç, işsizlik ve düşük enflasyonunu bölgede büyümeyi vurabileceği uyarısı yaptı. Avrupa ülkelerinin
uzun vadeli geleceklerine dair çok ciddi problemler ile karşı karşıya olduğunu ve piyasaların fazla rahat
olma riski içinde bulunduğunu söyledi. İyi haber ise Avrupa ekonomisinin krizden iyileşiyor olması, güvenin arttığını ve finansal piyasaların iyimser olduğunu belirtti. IMF’e göre, Almanya’da enflasyonun bu yıl
yüzde 1.1 ve gelecek yıl yüzde 1.4 olacağını, Almanya ekonomisinin ise bu yıl yüzde 1.9 gelecek yıl ise
yüzde 1.7 büyümesini beklediklerini tahmin ettiler. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank)‘a göre de Almanya ekonomisinde büyüme jeopolitik endişelerin sanayi üretimi üzerinde baskı yaratması ve zayıflayan inşaat sektörünün etkisi ile 2.çeyrekte duraksadı. Bu duraksamanın, Euro Bölgesi’nin ilk çeyrekteki
yetersiz büyüme oranını iyileştirmekte zorlanacağına işaret etti. Ayrıca Cuma günü Alman İfo İş Ortamı
Endeksi 109.4’lük beklentileri karşılayamayarak 108.0 olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi GFK Tüketici Güven Endeksi ise 8.9’luk beklentilerin üzerinde 9.0 olarak açıklandı.
IMF ayrıca İspanya’nın da ekonomik büyüme beklentisini revişe etti. IMF beklentiyi 2014 yılı için 0.3 puan
artırdı. İtalya ve Fransa’nın 2014 yılı için ekonomik büyüme beklentilerini de 0.3 puan düşürdü. Euro Bölgesinin ekonomik büyüme beklentisini ise değiştirmedi.
Fransa Devlet Başkanı Hollande da ülke ekonomisinde kırılganlığın devam ettiğini belirtirken, OrtaDoğu
ve Ukrayna krizlerinin ekonomiyi frenleyen faktörler arasında olduklarına dikkat çekti.
Öte yandan Avrupa’da politik gündem yoğun idi. Avrupa Birliği Dış İşleri Bakanları Salı günü yaptıkları
toplantıda Malezya uçağının Ukrayna’da düşürülmesi nedeniyle Rusya’ya yönelik yaptırımları artırma kararı aldı. Dün toplantı yapan Bakanlar Rusya’nın karar vericilerin destek sağlayan organizasyon ve şahıslara yönelik yaptırımlar uygulanmasına karar verdiler. Özellikle enerji şirketlerini de kapsamına alan bu
yaptırımlar enerji arzı konusunda sıkıntı yaratabilir.
Bu hafta 1.35 seviyesinin altına sarkan EURUSD’de 1.3439 seviyesine kadar düşüş görüldü. Bu seviyeler
en son 2013 senesinin Kasım ayında görülmüş idi. Geçtiğimiz günlerde güçlü Euro’yu Euro Bölgesi’nin
toparlanması için en önemli engel olarak gördüğünü açıklayan Draghi’nin Euro’yu zayıflatma çabaları işe
yaramış gibi görünse de, paritenin seyri önümüzdeki günlerde belli olacak.
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EURUSD paritesi haftayı 1.3528’den açtı ve hafta içerisinde en yüksek 1.3549 ve en düşük 1.3439 seviyelerini gördü. Hafta başından beri %0.79’luk düşüş gösterdi.
Grafik 5: EURUSD

Amerika tarafında ise en önemli gündem enflasyon rakamları idi. Salı günü açıklanan verilere göre Haziran ayında yıllıklandırılmış enflasyon beklentiler dahilinde 2.1% olarak açıklandı. Aylık bazda ise yine beklentiler dahilinde 0.3% artış gösterdi. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda 2.0’lık beklentinin altında 1.9%
artış gösterdi; aylık bazda ise 0.2%’lik beklentinin altında 0.1% artış gösterdi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) , ABD ekonomisinin ilk çeyrekte büyüme verilerinin beklentilerin altında kalması nedeniyle yıllık büyüme tahmininin 1.1 puan düşürüldüğü ifade edildi. 2015-2016 yıllarında ABD’nin
ekonomik büyümenin yüzde 3 oranında olmasını öngörürken, tam zamanlı istihdamın da 2018 yılına kadar beklentilerin altında kalacağına da dikkat çekildi. Ayrıca, enflasyon ve finansal istikrarın devam etmesi
halinde FED’in faiz oranlarında 2015’in ortalarına kadar bir değişikliğe gitmeyebileceği belirtildi.
Amerika’da Devam Eden İşsizlik Başvuruları 2 Milyon 500 Bin, İstihdam Talepleri ise 284 Bin olarak açıklandı. Yeni Konut Satışları ise beklentileri karşılayamadı ve 406 Bin olarak gerçekleşti. Üretim PMI verisi
ise 57.5’lik puandan 56.3 puana geriledi. Cuma günü açıklanan Dayanıklı Mal Siparişleri verisi ise aylık
bazda 0.5’lik beklentinin üzerinde 0.7%; Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri ise 0.6’lık beklentinin üzerinde 0.8% olarak açıklandı.
Enflasyon verisi sonrasında dolar endeksinde ve altın fiyatlarında dalgalanma görüldü. Geçtiğimiz hafta
1345$ seviyesine kadar yükselişler gördüğümüz altında, FED Başkanı Yellen’ın yaptığı sunum sonrasında,
doların güçlenmesiyle birlikte altında aşağı yönlü hareketler başlamıştı. 1292$ seviyesine kadar gerileyen
altın, İsrail-Gazze gerginliği ve Malezya havayollarına ait uçağın düşmesiyle birlikte yatırımcıların güvenli
liman olan altını seçmesiyle birlikte 1324$ seviyesine kadar yükseliş görüldü. Sonrasında jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte 1305$ seviyesine kadar gerileyen altında ABD’den açıklanan enflasyon rakamıyla
birlikte 1315$ seviyesine kadar yükseliş görüldü. Tüfe beklentiler dahilinde açıklanırken, Çekirdek TÜFE
rakamları ise beklentilerin altında kaldığından altında kısa süreli de olsa yükseliş görüldü. Ancak 1315$
seviyesini kıramayan altında tekrardan 1305$ seviyesine kadar gerileme görüldü.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan
tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme
çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Dolar endeksi bu hafta Amerika’dan iyi gelen veriler ile yükselişte idi. Endeks haftayı 80.521’den açtı. Hafta içerisinde en yüksek 80.911 ve en düşük 80.420 seviyelerini gördü. Endeks hafta içerisinde %0.54 ‘lük
artış gösterdi.
Grafik 6: Dolar Endeksi

Jeopolitik olaylardan oldukça etkilenen altın bu hafta bir de Amerika’dan iyi gelen enflasyon rakamları ile
dalgalandı. Piyasaların olası faiz indirimine yakın olmadığını gösteren enflasyon verisi Dolara olumlu yansırken altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket oluşturdu .Haftayı 1,310.71 seviyesinden açtı. Hafta içerisinde en yüksek 1,318.49 ve en düşük 1,287.8 seviyelerini gördü. Hafta içerisinde %1.18’‘lik düşüş gösterdi.
Grafik 7: Altın
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Artan jeopolitik riskler piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle petrol fiyatlarında volatilite artmış durumda.
Enerji Enformasyon Kurumu’nun bu hafta açıkladığı raporuna göre geçtiğimiz hafta Amerika’da ham petrol stokları 3.97 milyon varil azaldı. Beklentiler 2.79 milyon varillik bir azalma yönünde idi. Benzin stokları
ise beklentinin neredeyse üç katı seviyesinde; 3.38 milyon varil arttı. Beklenti 1.3 milyon varillik bir artma
yönünde idi. Benzin stoklarındaki artış fiyatları aşağı yönlü etkilese de volatilitenin asıl tetikçisi jeopolitik
riskler; Ukrayna ve Gazze’de yaşananlar. Ham petrol stoklarındaki azalma da dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi Amerika’da talebin güçlülüğünü kanıtlayarak petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratabilir.
Bu hafta ayrıca Çin HSBC PMI verisi 51.0’lık beklentinin üzerinde 52.0 olarak açıklandı. 50’nin üzerindeki
veri genişleme belirtisi olarak görülürken Çin’deki petrol talebinin güçlülüğü olarak da yorumlanabilir.
Jeopolitik risklerden oldukça etkilenen petrol fiyatlarında devam eden gerginlik ortamı da etkili oluyor.
Ukrayna hava sahasında geçtiğimiz hafta Malezya yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin spekülasyonlar
devam ederken; Avrupa ülkeleri dış işleri bakanlarının Rusya’ya yönelik yaptırımları arttırma kararlarının
ardından Rusya’nın enerji ihracatının sekteye uğraması olasılığı ile arz yönlü endişeler oluşuyor. Yaptırımların kapsamı Pazartesi ve Salı günü gerçekleştirilecek olan toplantılarda belli olacak.
Libya’da Es Sider ve Ras Lanuf limanlarından tekrardan petrol ihracatına başlayacak. Ancak uzmanlar
Libya'nın petrol üretimin/ihracatında eski parlak günlerine dönmesinin çok zor olduğunu düşünüyor.
Süregelen istikrarsızlık ihracatı olumsuz etkilerken; Libya, petrol satışını arttırabilmek için ülkede petrol
yüklemenin riskini dikkate alarak varil başına petrol fiyatını $1-1.5 indirime gitmeyi düşünüyor. Görüşler;
üretimin eski seviyelerine dönebilse bile ihracatın tam kapasiteye ulaşmasının en azından zaman alacağı
yönünde. OPEC verilerine göre, Libya, Ocak 2013 itibariyle 48 milyar varillik ham petrol rezerviyle Afrika'nın en büyük, dünyanın 9'uncu büyük petrol üreticisi olarak görünüyor. Global arz-talep dengesinin
yanı sıra jeopolitik risklerle fiyatlanan BRENT fiyatlarında Ortadoğu’daki savaş ortamı ve Ukrayna gerginliği dolayısı ile önümüzdeki günlerde yukarı yönlü hareket bekliyoruz. Çin’den beklentilerin ve 50 seviyesinin üzerinde gelen HSBC PMI verisi de Çin’deki petrol talebinin güçlülüğü olarak yorumlanıyor. Libya’nın
geçen ay ortalama günlük petrol ihracatı 300.000 varil ile önceki yılın çeyreği seviyesinde idi. Limanların
açılması ile global arz artacak olmasına rağmen, jeopolitik risklerle fiyatlanan petrol fiyatlarında Ortadoğu’daki savaş ortamı ve Ukrayna gerginliği dolayısı ile yukarı yönlü hareket bekliyoruz.
BRENT petrolü haftayı $114.91 seviyesinden açtı ve hafta içerisinde en yüksek $108.59 ve en düşük
$104.38 seviyelerini gördü. BRENT petrolü hafta başından beri 0.14%’lük düşüş gösterdi.
Grafik 8: BRENT Ham Petrolü
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WTI petrolü haftayı $103.17 seviyesinden açtı ve hafta içerisinde en yüksek $103.32 ve en düşük
$101.89 seviyelerini gördü. WTI petrolü hafta başından beri 1.83%’lük düşüş gösterdi.
Grafik 9: WTI Ham Petrolü

Bu hafta İngiltere’de İngiltere Merkez Bankası Toplantı Tutanakları ve sonrasında BOE Başkanı Carney’nin konuşmaları takip edildi. Bu hafta açıklanan İngiltere Merkez Bankası Toplantı Tutanaklarında
belirtildiği üzere faiz kararı oybirliğiyle alınmış olmakla birlikte, üyelerin görüşü erken faiz artırımının İngiltere ekonomisinin kırılganlığını arttırabileceği yönünde oldu. Bir diğer görüş ise faizlerde yapılacak erken
artışın kademeli artırıma fırsat tanıyacağı yönündeydi. Piyasaların son dönemde artan jeopolitik risklere
fazla tepki vermemesi şaşırtıcı bulunurken konut sektöründe meydana gelen yavaşlamaya dikkat çekilmiş olup maaşlardaki düşüşün istihdam piyasasında ki belirsizliği artırdığı öne sürüldü. İngiltere Merkez
Bankası Başkanı Carney’nin yaptığı açıklamada faiz için bir zamanın belirlenmediğini yineleyip artış gerçekleştirildiği zaman da sınırlı ve kademeli olacağını belirtti. İngiltere’nin kararlı bir ticaret stratejisi uygulaması gerektiğini savunan Carney ihracat piyasalarının çeşitlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Carney ayrıca faiz artırımı ile ilgili olarak; güçlü pound ve önemli ihracat marketlerinde azalan talep ile
büyüme ve hane borçlarında oluşan artışın dikkatli olmayı gerektirdiğini belirtti. Enflasyon Haziran ayında tehmin edilenden hızlı yükselmiş olmasına rağmen (1.9%; beklenti 1.6%); BOE faiz artırımını yakın
zmaanda düşünmüyor gibi görünüyor. İstihdam sektöründeki atıl kapasite değerlendirilmediği sürece ve
reel ücretlerde artış yaşanmadığı sürece; işsizlik oranı 6.5%’te olmasına rağmen faiz artırımı uzak gibi
görünüyor.
İngiltere’den gelen Perakende Satışlar beklentileri karşılayamadı. Aylık bazda %0,3 beklentiye karşılık %
0,1 artış gösteren Perakende Satışlar yıllık bazda ise %3,6 olarak gerçekleşti. IMF İngiltere için 2014 büyüme beklentisini 0,4 artırarak %3,2 olarak belirlerken 2015 yılı için %2,7 olarak belirledi. Cuma günü
açıklanan Büyüme verisi de yıllık bazda beklentiler dahilinde 3.1%; çeyreklik bazda ise yine beklentiler
dahilinde 0.8% olarak gerçekleşti.
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Enflasyon verisinin beklentilerin üstünde gelmesi ile 1.7192 seviyesine kadar yükselen GBPUSD o zamandan beri düşüşünü sürdürüyor. Haftayı 1.7085’den açtı ve hafta içerisinde en yüksek 1.7101 ve en
düşük 1.6966 seviyelerini gördü. Hafta başından beri %0.54’lik düşüş gösterdi.
Grafik 10: GBPUSD

Asya tarafında ise bu hafta Çin’de açıklanan HSBC İmalat PMI ve Japonya’nın enflasyon verileri takip edildi. Hafta başında Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin danışmanlarından oluşan heyet hükümetin yeni
borç ihraçlarını kademeli olarak düşürme politikasına sıkı sıkı bağlı kalması gerektiğini açıkladı ve 2014
büyüme beklentisini %1.4’ten %1.2’ye düşürdü. Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hiroshi Nakaso yaptığı açıklamada ülkenin ihracatının halsiz olduğunu ve tarihi ortalamalara göre yavaş bir seyir
izlediğini belirtti. Gelişmekte olan ekonomilerdeki yavaş büyümenin, ABD’deki talebin dip seviyelere gerilemesinin, alışılmadık ölçüde soğuk hava koşullarının ihracattaki yavaşlamada etkili olduğunu belirten
Nakaso, bu unsurlar hesaba alınsa dahi ülkenin ihracatındaki toparlanmanın geçmiş dönemlere göre
daha yavaş olduğunu ifade etti. Japonya’da ihracat %2 oranında gerilerken ihracatın %8,4 artış göstermesi dış ticaret açığının 684,7 milyar JPY beklentiye karşılık 822,2 milyar JPY gerçekleşmesine neden oldu.
Japonya’da Haziran ayında Çekirdek TÜFE yıllık yüzde 3.3 oranında arttı ve piyasada beklentiler de artışın
bu seviyede olacağı yönündeydi. Haziran ayında genel TÜFE ise yıllık yüzde 3.6 oranında artış gösterdi.
Diğer yandan Tokyo kentinde Genel TÜFE Temmuz ayında yıllık yüzde 2.8 artarken aylık bazda değişim
göstermedi. IMF ise Japonya için 2014 büyüme beklentisini 0,3 puan artırarak %1,6’ya çekerken,2015 yılı
için ise 0,1 puan artırarak %1.1 olarak belirledi.
Çin’de açıklanan HSBC İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Temmuz ayında 52 puan seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayındaki 50.7 puan puan olarak açıklanmıştı. Bir önceki aya göre yükseliş
gösteren rakam son 18 ayın en yüksek seviyesi olarak görüldü. 50’nin üzerinde gelen bu rakam hem
ekonomik genişlemeye işaret ediyor; hem de Çin hükümetinin 7.50%’lik büyüme hedefini gerçekleştirme
şansının yüksek olduğuna işaret ediyor.
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Grafik 11: MSCI EM Asia Index

Önümüzdeki hafta Amerika tarafında ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği, Tarım Dışı İstihdam, Çeyreklik
GDP; İşsizlik Oranı; Michigan Hassasiyeti ve Michigan Enflasyon Beklentisi; Çekirdek PCE Fiyat Listesi ve
ISM İmalat Endeksi açıklanacak veriler arasında. Euro Bölgesi’nde Tüketici Güveni; Sanayi Güveni; Enflasyon, İşsizlik Oranı ve İmalat PMI’ı açıklanacak. Almanya’da İmalat PMI, Perakende Satışlar ve İşsizlik Oranı
açıklanacak. Asya tarafında Japonya’da Sanayi Üretimi; Perakende Satışlar ve İşsizlik Oranı; Çin’de ise
İmalat PMI’ı ve HSBC İmalat PMI’ı açıklanacak. Yurt içinde ise Perşembe günü Tüketici Güveni açıklanacak.
Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz...
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