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Veri takviminde yurtiçinde Cari Denge ve Bütçe, küreselde büyüme endişeleri öne çıkıyor.
Perşembe günü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatili nedeniyle yurtiçi piyasalar kapalı olacak.
Yurtiçinde Pazartesi günü Mart ayı Ödemeler Dengesi ve Dış Ticaret Endeksleri ile 1Ç22 dönemi İşgücü
İstatstikleri ve Nisan ayı Bütçe Dengesi verileri; Salı günü Nisan ayı Konut Satışları; Cuma günü Mart ayı Özel
Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu, Nisan ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi ile Haftalık
Para-Banka İstatistikleri haftalık ekonomi takviminde öne çıkan başlıklar olarak sıralanabilir. Yurtiçinde haftanın
en önemli verisi konumunda olan Cari Dengenin Mart ayında aylık bazda 5,3 milyar dolar açık vermesi bekleniyor
(YF: -5,4 milyar dolar, Şub.22: -5,2 milyar dolar, Mar.21: -3,3 milyar dolar). Aylık gerçekleşmenin beklentilerle
uyumlu olması durumunda 12 aylık yıllıklandırılmış cari açık 21,8 milyar dolardan 23,7 milyar dolara yükselsecek
(YF: -23,8 milyar dolar). Bütçe dengesine yönelik konsensüs beklenti bulunmamakta (Mar.22: -69,0 milyar TL,
Nis.21: -16,9 milyar TL). Bütçenin öncü verisi konumunda olan Hazine Nakit Dengesi, Nisan’da, geçen yılın aynı
dönemine göre 30,4 milyar TL daha kötüleşerek 43,7 milyar TL açık vermişti. Emeklilere Ramazan Bayramı
ikramiyesi ödemesi ile Kur Korumalı Mevduat ürününe yönelik yapılan ödemeler söz konusu bozulmanın ana
belirleyicileri olarak ifade edilebilir. Bütçe rakamlarında da benzer bir eğilim görülmesi beklenebilir.
Küresel tarafta Ukrayna-Rusya gelişmeleri, Fed’in sıkılaşma sürecine yönelik beklentiler ve Çin’in Sıfır COVID
politikası kapsamında izlediği sıkı karantina önlemlerine yönelik haber akışı izlenmeye devam edilecek.
Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği için bu hafta resmi başvuruyu gerçekleştirmesi bekleniyor. Ayrıca, Almanya,
Rus doğalgazı ve petrolüne yönelik AB’nin tamamını kapsayan bir ambargo kararı olmaması durumunda da tek
başına bu yönde karar alma yönünde adım atacağı sinyali verdi. Çin’de açıklanan Sanayi Üretimi, Perakende
Satışlar ve İşsizlik verileri yavaşlama yönünde sinyal verdi. Salı günü Euro Bölgesi 1Ç22 Ekonomik Büyüme,
ABD Nisan ayı Sanayi Üretimi ile ECB Başkanı Lagarde ve Fed’in Başkanı Powell’ın konuşmaları; Çarşamba
günü İngiltere ve Euro Bölgesi Nisan ayı TÜFE verileri; Cuma günü Çin Merkez Bankası toplantısı (kredi faiz
oranında indirim bekleniyor) küresel ekonomi takviminde yeni haftanın öne çıkan başlıkları 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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