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Ekonomik veri takvimi haftasonuna doğru yoğunlaşacak.
Yurtiçinde Pazartesi günü Nisan ayı İmalat Kapasite Kullanım Oranı, Reel Kesim Güven Endeksi ve Sektörel
Güven Endeksleri; Perşembe günü Nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi, TCMB 2022 yılı 2. Enflasyon Raporu ve
Haftalık Para-Banka İstatistikleri; Cuma günü Mart ayı Dış Ticaret Dengesi, 1Ç22 Dönemi Turizm İstatistikleri ve
BDDK Mart ayı Bankacılık İstatistikleri haftalık ekonomi takviminde öne çıkan başlıklar olarak sıralanabilir.
TCMB’nin Enflasyon Raporu haftanın en önemli verisi konumunda. TCMB’nin yılda 4 defa yayınladığı bu raporları
basın toplantısı ile tanıtıyor olması nedeniyle para politikası iletişimi açısından oldukça önemli. Ayrıca, yılın ilk
raporunda 2022 sonu için %23,2 ve 2023 sonu için %8,2 olarak açıklanan TCMB enflasyon tahminlerinin de
yukarı yönlü revize edilmesi oldukça muhtemel görünmekte. TCMB’nin güncel enflasyon tahmin patikası, son
Para Politikası Kurulu toplantısı metnine eklenen makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesi ifadesi sonrasında
atılan zorunlu karşılık adımları ve önümüzdeki süreçteki para politikası duruşuna yönelik verilecek olası mesajlar
da piyasaların bu toplantıda takip edeceği önemli başlıklar olarak sıralanabilir. Payları Borsa İstanbul’da işlem
gören şirketlerin 1Ç22 dönemi finansal sonuç açıklama süreci solo sonuçlar için 5 Mayıs, konsolide sonuçlar için
10 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Bu hafta açıklanması beklenen bazı sonuçlar şu şekilde: Salı günü TAV
Havalimanları; Çarşamba günü Akbank, Ford Oto, Tofaş, Türk Telekom; Perşembe günü Turkcell, Türk Hava
Yolları, Tekfen ve Cuma günü Yapı Kredi.
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.
Fransa’da haftasonu gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin 2. Turunda Macron ikinci defa
Cumhurbaşkanı seçilirken, aşırı sağcı aday Le Pen’in oyundaki artış da dikkat çekti. Küresel ekonomi takvimine
göre Pazartesi günü Almanya Ifo Nisan ayı İş Dünyası Anketi; Salı günü ABD Mart ayı Dayanıklı Mal Siparişleri,
Şubat ayı Konut Fiyat Endeksleri, Nisan ayı Tüketici Güveni ve Mart ayı Yeni Konut Satışları; Çarşamba günü
ABD Mary ayı Dış Ticaret Dengesi ve Mart ayı Bekleyen Konut Satışları; Perşembe günü Japonya Merkez
Bankası kararı, Euro Bölgesi Nisan ayı Tüketici Güveni, Perşembe günü Almanya Nisan ayı TÜFE, ABD 1Ç22
Büyüme ve Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları; Cuma günü Almanya ve Euro Bölgesi 1Ç22 dönemi öncü Büyüme
ile Euro Bölgesi Nisan ayı öncü TÜFE, ABD Mart ayı Harcamalar ve Gelirler hafta boyunca piyasaların takibinde
olacak 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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