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Fed Bej kitap raporunda, ekonomik görünümün pozitif olduğu ancak gümrük vergisine yönelik endişelerin olduğu yer aldı.
St. Louis Fed Başkanı Bullard, bir sürpriz olmazsa, daha fazla faiz artışını desteklemediğini, çünkü getiri eğrisinin tersine dönebileceğini
söyledi.
New York Fed Başkanı William Dudley, güçlü ekonomik büyüme ve enflasyondaki yükselmenin "faiz artışında hızlanmaya" işaret etmediğini,
işsizlik oranı düşük olmasına rağmen, enflasyonun yüzde 2 hedefinin altında kaldığını ve bu devam ettiği sürece, sıkılaşma politikasının
agresifleşmesinin zorunlu görünmediğini söyledi.
Euro Bölgesi’nde TÜFE Mart’ta %1.4 olan beklentilerin altında yıllık bazda %1 arttı. Çekirdek TÜFE ise %1 olan beklentilerin üzerinde %1.3
arttı.
IMF dün yayınladığı bir raporda global borcun küresel krizin hemen ardından görülen tarihi seviyenin de üzerinde olduğunu ve hükümetlerin
borçluluk oranlarını azaltmak için harekete geçmeleri gerektiğini söyledi.

Piyasalarda Bugün
ABD’de borsalar piyasalarda jeopolitik endişelerin zayıflamasıyla hafta başında başlayan yukarı yönlü trendini dün de sürdürdü ve günü artıda
tamamladı. Dolar dün pek çok gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazandı ve dolar endeksi yükseldi. Güvenli liman olarak değerlendirilen
ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirisi de dün günü yükselişle tamamladı. Asya’da borsalar gelen olumlu veriler ve küresel büyümenin olası ticaret savaşıyla
baş edebilecek seviyede geleceği beklentisiyle dün sert yükseldi. Avrupa’da da ABD ve Asya’ya paralel yukarı yönlü hareketler hakimdi.
Euro Bölgesi’nde enflasyon verisi takip edildi. Enflasyon yıllık bazda %1.3 artış ile hafif daralma gösterdi. ABD’de ise sakin bir veri takvimi vardı.
Dolar endeksinin değer kazandığı günde EUR/USD paritesi günü 1.2374’ten yataya yakın kapattı. Parite bu sabah 1.2350 seviyesinin üzerinde
hareket ediyor.
ABD’de açıklanan verilerin ardından altın fiyatları dün günü hafif artışla 1,349 dolar/ons seviyesinden tamamladı. Petrol fiyatları, ABD’de stokların
düşmesinin ardından üç yılın zirvesine yükseldi. ABD ham petrolü günü %3 değer kazanarak 68.47 dolar/varilden sonlandırdı.
Erken seçim kararının ardından yurtiçi piyasalarda iyimser hava hakim olurken, TL dolar karşısında değer kazandı. Güne 4.0977’den başlayan USD/TL
kuru 4.0050 seviyesine kadar çekildiği günü 4.0084’ten tamamladı. Dün USD/TL kurunun yanı sıra EUR/TL kuru ve sepet kurda (0.5*$+0.5*€) da
geri çekilme yaşandı. EUR/TL kuru günü 4.9613’ten düşüşle sonlandırırken. sepet kur ise 4.4843’ten düşüşle sonlandırdı. USD/TL kuru bu sabah
hafif yükselişle 4.02 seviyesinde hareket ediyor. Yurtiçi gelişmeler kurun hareketi açısından takip edilecek. Yurtiçi gelişmelerde öne çıkan erken
seçim haberi kur ve faizlerde geri çekilme yaratırken, Borsa İstanbul’a alımları da beraberinde getirdi. Bankacılık hisseleri %4.64, BIST-100 endeksi
ise %3.08 değer kazandı. Endeks günü 112,099 seviyesinden sonlandırdı ve 200 günlük hareketli ortalama değerinin yeniden üzerine çıktı.
Yurtdışında olumsuz bir gelişme olmadığı sürece endeksin bugün yükselişine devam ettiğini görebiliriz.Erken seçim tarihinin netleşmesiyle birlikte
belirsizliğin ortadan kalkması piyasalarda risk iştahını artırdı. Böylece dün yurtiçi gösterge tahvillere de alım geldi. 10 yıllık gösterge tahvil getirisi
dün bir önceki güne göre 35 baz puan düşüşle %12.72’den kapandı ve 4 Nisan’dan sonra ilk defa %13’ün altına gerilemiş oldu. 2 yıllık gösterge tahvil
getirisi dün 23 baz puan düşüşle 22 Mart’tan bu yana ki en düşük seviye olan %14.02’den kapandı. Bugün yurtiçi ve yurtdışı gelişmeler izlenmeye
devam edecek.
Bugün yurtiçinde TCMB tarafından açıklanacak olan Nisan ayı Beklenti Anketi, yurtdışında ise ABD’de açıklanacak olan haftalık işsizlik maaşı
başvuruları takip edilecek.
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