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Türkiye’de sabah saatlerinde büyüme rakamı geldi. İlk çeyrekte beklentilere paralel olarak yüzde 4.3
oranında büyüme kaydetti. Üretim yöntemiyle GSYH, 2014 yılı birinci çeyreğinde geçen yılın aynı
çeyreğine göre sabit fiyatlarla yüzde 4,3'lük artışla 29 milyar 210 milyon lira, cari fiyatlarla ise yüzde
14,8'lik artışla 407 milyar 310 milyon lira oldu. Büyüme rakamı açıklandıktan sonra, Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan yaptığı açıklamada, 2013 yılının Mayıs ayında Amerika Merkez Bankasının parasal sıkılaşmaya yönelik sinyallerinin ardından, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki dalgalanmalara
rağmen, Türkiye ekonomisinin büyüme performansının olumlu bir şekilde ilerlediğini vurguladı. Sonrasında JP Morgan , TCMB’nin faiz indirimlerine devam etmesini beklerken , 24 Haziran’da yapılacak
olan Türkiye Para Politikası Kurulu toplantısında ise 25 BP’lık faiz indirimi yapılacağını öngördü. Ayrıca,
JP Morgan, Türkiye’nin büyüme tahminini yüzde 3’e, Goldman Sachs ise yüzde 3.5’e yükseltti.
Perşembe günü açıklanacak olan Türkiye Cari Açığı USDTRY paritesinin seyri açısından önemli olacaktır. Bugün ise USDTRY’de 2.0949 direnci gücünü korumaya devam ederken, aşağı yönlü hareketlerde
ise takip edilmesi gereken destek seviyesi 2.0750 (Grafik:1).
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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.
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