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BDDK Başkanı Akben, Türk Bankacılık sektörünün güçlü sermaye yapısına sahip olduğunu ve uluslararası normlarla uyum içinde
bulunduğunu açıkladı.
Almanya’da sanayi üretimi Nisan’da %2.8 olan beklentilerin altında yıllık bazda %2 arttı.
Almanya’da cari işlemler dengesi Nisan’da 20 milyar Euro olan beklentilerin üzerinde 22.7 milyar Euro fazla verdi.
Fransa’da sanayi üretimi Nisan’da %2.9 olan beklentilerin altında yıllık bazda %2.1 arttı.
Japonya’da cari işlemler dengesi Nisan’da 2076.5 milyar yen olan beklentilerin altında 1845.1 milyar yen fazla verdi.
G7 zirvesi sonrası imzalanan ortak bildiride daha huzurlu, barış dolu ve güvenli bir dünya inşa etmek için işbirliği vurgulandı, iklim değişikliği
ve temiz enerji konularında birlikte çalışma kararı alındığı açıklandı. Ancak zirvede ticaret alanındaki anlaşmazlıklar giderilemedi ve
uzlaşmaya varılamadı.

Piyasalarda Bugün
Cuma günü küresel piyasalarda karışık bir görünüm hâkimdi. ABD borsaları günü alıcılı kapatırken Avrupa borsalarında düşüş görüldü. ABD 10 yıllık
tahvil faizi yükselişle Cuma gününü %2.95’ten kapatırken, Dolar Endeksi de Cuma günü sınırlı bir yükseliş gösterdi. Kanada’da düzenlenen G7
Liderler Zirvesi’ne katıldıktan sonra açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına vergi uygulamasına karşılık
vermeyi düşünen ülkelerin hata yapacaklarını söyledi. Trump’ın sonuç bildirgesini imzalayıp sonra reddetmesinin ardından G-7 Zirvesi’nde bir
uzlaşmaya varılamadı. Bu hafta Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un Salı günü Singapur’da gerçekleştirecekleri görüşme piyasalar tarafından
izlenecek. Ayrıca bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantılarından çıkacak
kararlar yakından takip ediliyor olacak.
Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası’nın tahvil alım programını sona erdirmeye başlanabileceğine yönelik beklentilerin oluşması Euro’ya destek
verdi ve EUR/USD paritesi dolar karşısında haftalık bazda %0.94 değer kazandı. Haftanın son işlem gününde ise dolar endeksinin bir miktar değer
kazanmasının etkisiyle EUR/USD paritesi 1.18’den başladığı günü 1.1769’dan düşüşle sonlandırdı. Bu sabah parite 1.18 seviyesinin üzerinde
tutunmaya çalışıyor. Perşembe günü yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantı kararları paritenin hareketi açısından dikkatle izlenecek.
Haftanın son işlem gününde volatil hareket eden altın fiyatları 1,298 dolar/ons seviyesinden kapanış yaptı. Bu hafta ABD-Kuzey Kore liderlerinin bir
araya gelişi ve gelişmiş merkez bankalarının toplantı kararları piyasalardaki risk alma iştahı üzerinde etkili olabilecekken, yatırımcıların güvenli liman
eğiliminin artması halinde altına olan talep de artacaktır. Ancak altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerinin sürekliliği için ilk etapta 200 günlük
hareketli ortalama değeri olan 1,307 dolar/ons seviyesinin üzerine yerleşmesine ihtiyaç var. Petrol fiyatları, geçen hafta ABD’de petrol sondaj kule
sayısında bir adet artış yaşanmasının ABD petrol üretiminde artış olarak algılanmasının etkisiyle düşüşünü durdurarak sakin bir seyir izliyor. ABD
ham petrolü Cuma gününü yatay bir seyir izleyerek 65.74 dolar/varilden sonlandırdı.
Geçtiğimiz hafta TL, dolar karşısında haftalık bazda %3.77 değer kazandı. TL’nin dolar karşısında değer kazanmasında TCMB Para Politikası Kurulu
toplantı kararının yanı sıra dolar endeksinin haftalık bazda değer kaybetmesi etkili oldu. Geçtiğimiz hafta TL, EUR karşısında ise haftalık bazda %2.92
değer kazandı. Haftanın son işlem gününde 4.4668 - 4.5406 aralığında hareket eden USD/TL kuru günü 4.4732’den düşüşle kapattı. EUR/TL kuru
Cuma gününü 5.2698’den düşüşle kapatırken, sepet kur ise 4.8933’ten hafif yükselişle kapattı. USD/TL kuru bu sabah 4.48 seviyesinde hareket
ediyor. Bu hafta ABD ve Avrupa Merkez Bankalarının toplantı kararları takip edilecek. Yurtiçinde ise bu hafta açıklanacak veriler kurun hareketi
açısından piyasanın takibinde olacak. Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul’da satış baskısı yaşandı. BIST 100 endeksindeki kayıp günlük bazda
%2.8 oldu ve son iki haftadır 100,000 seviyesinin altında haftayı sonlandırmış oldu. 95,875 seviyesinden kapanış yapan BIST 100 endeksi için bugün
yurtiçi piyasalarda açıklanacak olan makro ekonomik veriler ve küresel hisse senetleri piyasasındaki risk algısı önemli olacak. Cuma günü 2 yıllık
gösterge tahvilde yukarı yönlü hareket devam etti. 2 yıllık gösterge tahvil getirisi Cuma günü bir önceki güne göre 35 baz puan yükselişle %18.72’den
kapandı. 10 yıllık gösterge tahvil getirisi ise bir önceki güne göre değişmeyerek %15.01’den günü sonlandırdı. Bugün yurtiçinde büyüme ve cari açık
verileri takip edilecek.
Bugün yurtiçinde açıklanacak olan 1. çeyrek büyüme verisi ve Nisan ayı cari işlemler dengesi takip ediliyor olacak, yurtdışında ise İtalya ve
İngiltere’nin Nisan ayı sanayi üretim endeksi verileri açıklanacak.
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Bu rapor Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanan bilgiler kullanılarak hazırlanmıştır.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında herhangi bir garanti vermemekte ve bu rapor ve içindeki bilgilerin
kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Bu rapor sadece bilgi
vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir konuda yatırım önerisi olarak yorumlanmamalıdır. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. bu raporda yer
alan bilgilerde daha önceden bilgilendirme yapmaksızın kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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