Yeni Haftaya Başlarken
Parlamenter sistem yerine cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin getirilmesini öngören anayasa değişikliği
resmi olmayan sonuçlara göre %51'in üzerinde destek aldı. Dünkü referandumda çıkan evet sonucunun ardından
yapılacak değişikliklerin büyük bir çoğunluğu 3 Kasım 2019'da hayata geçecek iken, üç değişiklik ise hemen yürürlüğe
girecek: Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmesi şartı kaldırılmasıyla, cumhurbaşkanının partisine üye
ve genel başkan olabilmesinin önü açıldı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun ismi 30 gün içinde Hakimler ve
Savcılar Kurulu olarak değişerek, üye sayısı 22'den 13'e, daire sayısı da üçten ikiye düşürülerek yeniden
yapılandırılacak. Adalet Bakanı ile müsteşarının doğal üye olacağı Kurul'un dört üyesini cumhurbaşkanı, yedisini
TBMM seçecek. Son olarak, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak.
Referandum sonuçlarına göre büyük şehirlerde “hayır” oyunun ağırlık kazanması ve seçimde “evet”
sonucunun dar bir marj ile elde edilmiş olması bir erken seçim olasılığını zayıflattı. Cumhurbaşkanı ve
Başbakan’ın referandum sonrası yaptığı iletişimlerde de 2019 seçimlerine işaret edilmiş olması erken seçim ihtimalini
masadan kaldırdı. Belirsizlik kaygısının silinmesi ile TL’de kısa süreli bir ralli gerçekleşti. TL erken işlemlerde dolar
karşısında değer kazanarak 3,62 seviyesinin altına indi. Ancak özellikle AB tarafından gelen açıklamalar neticesinde
TL dolar karşısında bir miktar gevşedi. Artık gözler 26 Nisan’da gerçekleşecek PPK toplantısında alınacak olan faiz
kararında olacak. O zamana kadar TL’de olası kazançlar bu toplantıda faiz seviyelerinin korunmasını veya
indirilmesini beraberinde getirebilir. Aksi yönde ise PPK mevcut %11,75 seviyesindeki geç likidite penceresinde artışa
gidebilir.
Çin’de gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %6,9 büyüdü.
Ekonomist tahminlerinin medyanına göre, ekonominin %6,8 büyümesi bekleniyordu. Bu veri önceki çeyrekte %6,8
büyümüştü. Bu artışta hükümetin artan altyapı harcamaları ve %9,1 büyüme kaydederek aşırı ısınma sinyalleri veren
konut sektöründeki hareketlilikten destek gördü. Yılın birinci çeyreğindeki büyüme 2015 yılının üçüncü çeyreğinden bu
yana en yüksek rakam olarak kayda geçerken, Mart ayı verileri yatırım, perakende satışlar, fabrika üretimi ve ihracatın
beklentilerin üzerinde büyüdüğünü gösterdi. Birçok analist dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin ilerleyen
dönemlerde teşvik önlemlerinin etkilerinin azalması ve yetkililerin konut fiyatlarındaki artışı kontrol altına alma
çabalarıyla ivme kaybetmesini bekliyorlar. Çin hükümeti 2017 yılında %6,5'lik bir büyüme hedefliyor.
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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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