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Küresel piyasalarda ABD İstihdam verileri ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları izlenecek.
ABD piyasaları Pazartesi Anma Günü nedeniyle kapalı olacak. Salı günü Mayıs ayı Markit ve ISM İmalat PMI rakamları
ve Nisan ayı İnşaat Harcamaları; Çarşamba günü Mayıs ayı Motorlu Araç Satışları ve Mayıs ayı ADP Özel Sektör
İstihdamı; Perşembe günü Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları, 1Ç21 dönemi Verimlilik ve Maliyetler, Mayıs ayı Bileşik
PMI; Cuma günü Mayıs ayı İstihdam Raporu ve Nisan ayı Fabrika Siparişleri öne çıkan veriler olarak sıralanabilir.
Ayrıca, başta Cuma günü Fed Başkanı Powell’ın konuşması başta olmak üzere Fed yöneticilerinin hafta boyunca
yapacağı konuşmalar da piyasaların yakın takibinde olacak (özellikle de yakın dönemde öne çıkan enflasyon ve olası
normalleşme adımlarına yönelik endişelerin arttığı süreçte 15-16 Haziran’daki Fed toplantısına yaklaşırken).
Avrupa bölgesinde İngiltere piyasaları Pazartesi günü resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Pazartesi günü Almanya
Mayıs ayı TÜFE; Salı günü Almanya Nisan ayı Perakende Satışlar, Euro Bölgesi ve İngiltere Mayıs ayı İmalat PMI,
Euro Bölgesi Mayıs ayı TÜFE ve Euro Bölgesi Nisan ayı İşsizlik oranı; Çarşamba günü Euro Bölgesi Nisan ayı ÜFE;
Perşembe günü Euro Bölgesi ve İngiltere Mayıs ayı Bileşik PMI; Cuma günü Euro Bölgesi Nisan ayı Perakende Satışlar
verileri izlenecek.
Asya tarafında Salı günü Japonya ve Çin Mayıs ayı İmalat PMI; Perşembe günü Japonya ve Çin Bileşik PMI; Cuma
günü Japonya Nisan ayı Hanehalkı Harcamaları verileri takip edilecek.
Yurtiçi Ekonomi takviminde büyüme ve enflasyon verileri ile Moody’s gözden geçirmesi öne çıkıyor.
Türkiye’de haftalık veri akışı oldukça yoğun. Pazartesi günü 1Ç21 dönemi ekonomik büyüme (Konsensüs: +%6,7, YF:
+%7,2); Salı günü Mayıs ayı İmalat PMI; Çarşamba günü TCMB Yatırımcı Toplantısı ve Mart ayı Finansal Olmayan
Kesim Net Döviz Pozisyonu; Perşembe günü Mayıs ayı Enflasyon (Konsensüs: +%1,5 a/a, %17,4 y/y; YF: +%1,7 a/a,
%17,6 y/y), BDDK Nisan ayı Bankacılık İstatistikleri ve Haftalık Para-Banka İstatistikleri; Cuma günü Moody’s Türkiye
kredi notu (B2: yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altı, Görünüm: Negatif) gözden geçirmesi hafta boyunca
izlenecek ekonomik gelişmeler olarak sıralanabilir. Ayrıca, Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısı sonrasında
salgına karşı alınan önlemlerde açıklanabilecek olası yeni normalleşme adımları ile iç siyasi-jeopolitik gelişmelerin
yansımaları da piyasaların takibinde olacak (özellikle 14 Haziran’daki NATO zirvesi yaklaşırken ABD tarafından geçen
haftasonuna doğru S400 konusunda Türkiye’ye bazı seçeneklerin iletildiği ve kararın Türkiye’de olduğu yönündeki
açıklamaya yönelik gelişmeler).
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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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