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Piyasalarda Makro Görünüm 10
Dün FED’in toplantı sonrası yaptığı açıklamalar vesilesiyle ABD ve dünya ekonomisini nasıl gördüğüne dair taze
bilgiler elimize ulaşmış oldu. FED, özellikle ABD işgücü piyasasında yaşanan gelişmelere olumlu bir gözle bakıyor.
Bu önemli zira enflasyon beklentileri ile beraber faiz kararını vermek için kullandığı en önemli iki göstergeden biri.
Ancak diğer diğer alanlarda temkinli yaklaşımından taviz vermedikleri gözüküyor. Bu durumda Eylül toplantısında
faiz artırım ihtimalinin bir nebze de olsa artmış olduğunu söyleyebiliriz. Yine de daha isabetli bir tahminde bulunabilmek Eylül’e kadar gelecek önemli verileri takip etmek gerekecek. Önümüzdeki günlerde takip edilecek verilere
bir göz atalım: ABD GSYH verisi ilk tahmini bugün açıklanacak. Ağustos sonunda revize edilecek. 3 Ağustos’ta ISM
imalat üretim endeksi ve kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi gelecek. 5 Ağustos’ta İşgücü Anketi ve imalat
dışı ISM verileri takip edilecek. Gelen verilerle beraber Eylül kararına kadar yavaş yavaş daha açık bir görüntünün
çıkması beklenmeli. Yine de çok büyük sürprizler olmazsa şu anda Eylül’de faiz artırımı beklediğimi belirteyim.
Diğer taraftan biraz önce TCMB Başkanı Sayın Başçı da Enflasyon Raporunu açıkladı. Enflasyon beklentisi 0.1 puan
artarak 6.9 olarak ilan edildi. Başçı aynı zamanda para politikasında normalleşme arzusuna değindi ve Ağustos sonuna kadar ılımlı bir sıkılaşma olacağını ifade etti. Piyasa Başçı’nın söylemini olumlu algılamış gözüküyor. Maalesef
Türkiye ekonomisi şu anda halen erken seçim/koalisyon ikilemine kilitlenmiş durumda. Dolayısıyla bu pozitif etkinin kalıcı olması beklenmemeli. Daha önce defalarca belirttiğimiz gibi Türkiye ekonomisinin yapısal zayıflığı devam
ettiği sürece olumsuz haberlerin etkisi daha kalıcı oluyor. Olumlu haberler ancak geçici bir iyileşmeye sebebiyet
veriyor.
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı notu:
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
sorumlu tutulamaz.
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 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.”
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