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Küresel piyasalarda öncü PMI verileri, BoE faiz Kararı ile ABD Kişisel Tüketim Harcamaları verileri izlenecek.
ABD tarafında Salı günü Mayıs ayı Varolan Konut Satışları; Çarşamba günü Haziran ayı öncü Bileşik PMI ve Mayıs
ayı Yeni Konut Satışları; Perşembe günü Mayıs ayı Dayanıklı Mal Siparişleri, 1Ç21 Ekonomik Büyüme (nihai), Mayıs
ayı öncü Dış Ticaret Dengesi ve Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları; Cuma günü Mayıs ayı Kişisel Gelir ve Harcamalar
ile Haziran ayı Tüketici Güveni haftanın öne çıkan veriler olarak sıralanabilir. Geçen haftaki Fed toplantısında faizlerde
ve varlık alım seviyesinde değişiklik olmasa da güncellenen üye projeksiyonları faiz artırımlarının 2023 yılından itibaren
başlayabileceği işaret etti. Ayrıca, büyüme ve enflasyon tahminleri de yukarı revize edildi. Söz konusu değişiklikler
varlık alımlarının 2022 yılından itibaren azaltılmaya başlayacağı beklentilerini öne çıkararak küresel risk iştahı üzerinde
olumsuz etkiler oluşturmakta. Bu durumun yansımalarının yeni haftada da izlenmesi muhtemel görünmekte. Bu açıdan,
özellikle Cuma günü açıklanacak olan Mayıs ayı Kişisel Gelir ve Harcamalar kapsamında yer alan Çekirdek Kişisel
Tüketim Harcamaları (Core PCE, aylık %0,6 artışla yıllık %3,5’e ulaşması bekleniyor, Nisan’da aylık %0,7 artışla
%3,1’e yükselmişti), Fed’in enflasyona ilişkin yakından izlediği göstergeler arasında yer aldığından haftanın en önemli
verisi konumunda.
Avrupa bölgesinde Salı günü Euro Bölgesi Haziran ayı Öncü Tüketici Güveni; Çarşamba günü Euro Bölgesi ve
İngiltere Haziran ayı Öncü Bileşik PMI; Perşembe günü Almanya Haziran Ifo Anketi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE,
değişiklik beklenmiyor) faiz kararı ce Cuma günü Almanya Temmuz ayı GfK Tüketici İklimi ve Euro Bölgesi Mayıs ayı
M3 Para Arzı verileri izlenecek.
Asya tarafında Çarşamba günü Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları ve Haziran ayı öncü Bileşik PMI
verileri takip edilecek.
Yurtiçinde kısıtlamalara ilişkin olası yeni gevşeme adımları ile güven endeksleri takip edilecek.
Türkiye’de yeni hafta Nisan ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) ve 2020 yılı Satınalma Gücü Paritesi (SGP)
verileri ile başladı. Türkiye’nin 2020 sonunda -413,1 milyar dolar olan net uluslararası yatırım pozisyonu Nisan sonunda
-343,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Nisan sonu itibarıyla, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları 2020 sonuna göre 10,5
milyar dolar ve % 4,4 artışla 249,9 milyar dolar; yükümlülükleri ise 59,1 milyar dolar ve % 9,1 azalışla 593,5 milyar
dolar oldu. Varlıklar tarafında en yüksek artış 14,3 milyar dolar yükselişle 106,4 milyar dolara ulaşan diğer yatırımlarda
(bankaların efektif ve mevduatları öncülüğünde) görüldü. Rezerv varlıklar 5,3 milyar düşüşle 88,0 milyar dolara geriledi.
Yükümlülükler tarafında, en sert düşüş (piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle) 59,1 milyar dolar
ile 161,4 milyar dolara gerileyen doğrudan yatırımlarda gözlendi. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından
açıklanan ve 37 ülkeyi kapsayan SGP hesaplamasına göre; Türkiye 37 Avrupa ülkesi arasında, kişi başına GSYH’de
31., Fiili Bireysel Tüketimde 28. ve Fiyat Düzey Endeksinde 37. sırada yer aldı.
Pazartesi günü salgına karşı alınmış olan mevcut kısıtlamalara ilişkin yeni normalleşme adımlarının duyurulmasının
beklendiği Kabine toplantısı; Salı günü Haziran ayı Tüketici Güven Endeksi, 2020 yılı Satınalma Gücü Paritesi,
Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları verisi ile Hazine’nin 2 yıllık sabit kuponlu ve 5 yıllık TLREF’e endeksli devlet
tahvili ihraçları; Perşembe günü Haziran ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, Haziran ayı Reel Kesim Güven
Endeksi, Haziran ayı Sektörel Güven Endeksleri ile Haftalık Para-Banka İstatistikleri; Cuma günü Mayıs ayı Yabancı
Ziyaretçi Sayısı hafta boyunca izlenecek ekonomik gelişmeler 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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