Genel / Public

Yeni Haftaya Başlarken

27 Haziran 2022

Yurtiçinde BDDK Kararının Etkileri, küreselde ECB Merkez Bankacılığı Forumu takip edilecek.
Yeni haftada yurtiçinde veri akışı nispeten sakin. BDDK’nın TL kredi kullanımına yönelik olarak Cuma piyasalar
kapandıktan sonra açıkladığı düzenlemenin etkileriyle başlayacak olan haftanın ilk işlem gününde Kabine
toplantısı takip edilecek. 29-30 Haziran’da Madrid’de yapılacak olan NATO Zirvesi öncesinde, Salı günü, İsveç
ve Finlandiya temsilcilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmekeri bekleniyor. Çarşamba günü Haziran ayı
Ekonomik Güven Endeksi ve BDDK Mayıs ayı Bankacılık Sektörü İstatistikleri, Perşembe günü Mayıs ayı Dış
Ticaret Dengesi, 2Ç22 dönemi Türkiye Dış Borç İstatistikleri ve 24 Haziran haftası haftalık para/banka/menkul
kıymet istatistikleri; Cuma günü Haziran ayı İmalat PMI rakamları haftalık yurtiçi ekonomi takviminde öne çıkan
başlıklar olarak sıralanabilir. Ticaret Bakanlığı’nın geçici verileri Mayıs’ta Dış Ticaret dengesinin aylık bazda 10,7
milyar dolar açık verdiğini işaret etti. Geçen hafta açıklanan tüketici, reel sektör ve sektörel güven endekslerinde
gözlenen düşüşler nedeniyle Mayıs ayında 96,7 olan Ekonomik Güven Endeksinin gerilemesi ve 100 kritik eşiği
altında olan kötümser bölgedeki seyrini 5. aya taşıması beklenebilir. Mayıs’ta 49,2 olarak gerçekleşen imalat PMI
verisinin son 3 aydır olduğu gibi 50 eşiği altında kalmayı sürdürmesi 2Ç22 döneminde imalat sektörüne ilişkin
daralma sinyali anlamına gelecek.
Küresel tarafta ise Pazartesi-Çarşamba günleri arasında ECB tarafından gerçekleştirilecek olan Merkez
Bankacılığı 2022 Forumu haftanın en önemli gündem maddelerinden olacak. Özellikle Çarşamba günü Fed, ECB
ve BoE Başkanlarının yer alacağı oturum bu anlamda öne çıkıyor. Staglasyon/resesyon endişeleri ön planda
kalmaya devam ederken, bu forumdan gelecek mesajlar ile birlikte Çarşamba günü ABD’de ve Perşembe
İngiltere’de gelecek 2Ç22 dönemi ekonomik büyüme rakamları, Perşembe günü ABD’de açıklanacak olan ve
Fed’in enflasyon göstergeleri arasında yakından takip ettiği Mayıs ayı Kişisel Tüketim Harcamaları ile Cuma günü
Euro Bölgesi’nde açıklanacak Haziran ayı TÜFE ve birçok ülkeden gelecek Haziran ayı imalat PMI verileri de
yeni haftanın küresel ekonomi gündeminde öne çıkması beklenen başlıklar 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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