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IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları takip edilecek.
Her yıl rutin olarak gerçekleştirilecek olan IMF-Dünya Bankası bahar toplantıları bu yıl 5-12 Nisan tarihlerinde
yapılacak. Ülkelere yönelik güncellenebilecek temel ekonomik gösterge tahminlerine ek olarak bu toplantılardan
gelebilecek olası mesajlar da izlenecek. Ayrıca, IMF Başkanı yakın dönemde yaptığı bir açıklamada, üye ülkelere özel
çekme hakları (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminin tahsisinin görüşüldüğünü belirterek, 650 milyar dolarlık
yeni tahsisin değerlendirilmesi için haziran ayına kadar İcra Direktörleri Kurulu'na resmi bir teklif sunmayı planladığını
bildirmişti. Türkiye’nin bu tarafta %0,98 kotaya sahip TCMB’nin döviz rezervine de yaklaşık 6,4 milyar dolar ekleyebilir.
Bu konuya dair gelebilecek olası mesajlar da takip edilecek.
ABD tarafında Pazartesi günü Mart ayı Bileşik PMI, Şubat ayı Fabrika Siparişleri ve Mart ayı ISM Hizmet Endeksi; Salı
günü Şubat ayı İş İmkânları ve Personel Değişim Oranı; Çarşamba günü Şubat ayı Dış Ticaret Dengesi ve FOMC
Tutanakları; Perşembe günü Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları; Cuma günü Mart ayı ÜFE hafta boyunca takip edilecek
önemli veriler olarak sıralanabilir. Ayrıca, başta Perşembe günü Fed Başkanı Powell olmak üzere hafta boyunca Fed
yöneticilerinin yapacağı konuşmalar da piyasaların yakın takibinde olacak.
Avrupa bölgesinde Pazartesi günü borsalar Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak. Salı günü Euro Bölgesi Şubat ayı
İşsizlik Oranı; Çarşamba günü Euro Bölgesi Mart ayı Bileşik PMI; Perşembe günü Euro Bölgesi Şubat ayı ÜFE ve
Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları; Cuma günü Almanya Şubat ayı Sanayi Üretimi ve Almanya Şubat ayı Dış
Ticaret Dengesi rakamları izlenecek. Asya tarafında Salı günü Japonya Şubat ayı Hanehalkı Harcamaları ve Çin Mart
ayı Bileşik PMI; Cuma günü Çin Mart ayı Enflasyon verileri takip edilecek.
Enflasyon verilerinin ardından TCMB Beklenti Anketi izlenecek.
Türkiye’de yeni hafta enflasyon verileriyle başladı. TÜFE, Mart’ta aylık bazda %1,08 ile piyasa beklentileriyle uyumlu
artarak; yıllık bazda %15,61’den %16,19’a yükseldi. Mal grubunda aylık bazda %1,0 artış gerçekleşti (2003-2020
Medyan: +%1,0). Hizmet sektörü enflasyonu aylık bazda %1,26 artış kaydetti (2003-2020 Medyan: +%0,55). Son
rakamlara göre yıllık bazda mal grubu enflasyonu %17,81 seviyesindeyken hizmet grubu enflasyonu %12,56
seviyesinde. Böylece, mal-hizmet enflasyonu makası 5,6 puandan 5,2 puana geriledi (aylık hizmet enflasyonunun mal
enflasyonundan daha hızlı artması nedeniyle); ancak son 2 yılın en yüksek seviyelerinde kalmayı sürdürdü. Çekirdek
enflasyon göstergeleri olan B (işlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç) ve C (enerji, gıda ve
alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve hariç TÜFE) endeksleri yıllık bazda %17,5 (Önceki: %16,9) ve
%16,9 (Önceki: %16,2) oldu. Böylece, orta vadeli enflasyon görünümü açısından önem arz eden yıllık çekirdek
göstergeler Mart 2019’dan bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı. Ayrıca, yıllık bazda B ve C endeksleri, üst üste
3. ayda da manşet rakamın üzerinde kaldı. ÜFE aylık bazda % 4,13 – Eylül 2018’den bu yana en yüksek artış –
(Şub.21: +%1,22, Mar.20: +%0,87, 2003-2020 Medyan:+1,04) artışla yıllık %31,2 – Ocak 2019’dan bu yana en yüksek
seviye – oldu (Önceki: %27,1). Böylece, yıllık ÜFE-TÜFE makası 15,0 puan ile Kasım 2018’den bu yana görülen en
yüksek seviyeye ulaştı. Yıllık hizmet enflasyonu (%12,56) son 1 yılda ilk kez %12 seviyesini aşarken Eylül 2019’dan
bu yana gözlenen en yüksek seviyeye ulaştı. Bu durum, yıllık TÜFE rakamlarında Nisan sonrasında beklenen
dezenflasyon döneminde katılık görülmesine neden olabilir. Yıllık TÜFE’nin Nisan’da %17 seviyesini aşabileceğini,
Mayıs’tan itibaren dezenflasyon sürecinin başlayabileceğini değerlendiriyoruz. Ancak, Kasım ayına kadar yıllık
enflasyonunun %15,5’in üzerinde kalmasının muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Kasım ve Aralık aylarında olumlu baz
etkileri güçlenecek. Para politikasında gereken sıkılığın kararlı bir şekilde sağlanması durumunda yılsonunda
enflasyon %13 civarlarında gerçekleşebilir. Enflasyon görünümü üzerindeki mevcut zorluklar ve enflasyon
beklentilerindeki bozulma doğrultusunda, TCMB’nin 15 Nisan’daki PPK toplantısında politika faizinin %19,00
seviyesinde sabit tutma olasılığının arttığını düşünüyoruz.
Salı günü Mart ayı Reel Efektif Döviz Kuru; Çarşamba günü Mart Hazine Nakit Dengesi; Perşembe günü Haftalık ParaBanka İstatistikleri; Cuma günü Nisan ayı TCMB Beklenti Anketi hafta boyunca izlenecek diğer veriler olarak
sıralanabilir.
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UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da
yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması
veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın
alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir
garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan
bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler
hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların
kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan
yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri
tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve
tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 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. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye
dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs
içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım
Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.
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