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Haber Başlıkları
▪

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Londra’da Bloomberg International’a verdiği röportajda, 24 Haziran seçimlerini kazanması
durumunda para politikası üzerindeki etkinliğini artıracağını belirtmesi, Türk lirasındaki değer kaybını hızlandırdı. USDTRY
paritesi bu sabah erken saatlerde 4,3983 seviyesine kadar yükselerek rekor tazeledi.

▪

Yıllık cari işlemler açığımız 53,7 milyar dolardan (GSYİH’nin %6,1’i), 2014 başından bu yana en yüksek seviyesi olan 55,4 milyar
dolara (GSYİH’nın %6,3’ü) yükseldi. Rapor için tıklayınız.

▪

İtalya’da, 5 Yıldız Hareketi ve Kuzey Birliği arasındaki koalisyon kurma çalışmalarının 13 Mayıs Pazar akşamına kadar
tamamlanması hedefleniyor. 4 Mart seçiminden bu yana hükümetsiz kalan İtalya’da Haziran ve Temmuz’da seçim
yenilenmesi seçenekleri euro üzerinde baskı oluşturmuştu.

▪

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Francois Villeroy de Galhau, Paris'te yaptığı konuşmada "Net varlık alımlarının
bitiş zamanı yaklaşıyor. Bitiş tarihinin Eylül'de mi yoksa Aralık'ta mı olacağı, varoluşsal bir soru değil" şeklinde konuştu.
Enflasyonun, enerji enflasyonundaki kısa dönemli dalgalanmaları göz önünde bulundurmaksızın güçlendiğini belirten
Galhau, mevcut yavaşlamayı geçici olarak gördüklerini ve enflasyonun gelecek aylarda yükselmeye devam etmesini
beklediklerini ifade etti.

▪

Zayıf ABD TÜFE verilerinin ardından 93,40 seviyesinden 93,20 seviyesi altına kadar gerileyen ve bu haftaya da zayıf bir
başlangıç yapan dolar endeksi, dün kayıplarının bir kısmını telafi ederek yeniden yönünü yukarı çevirdi ve 92,60 seviyesi
üzerine kadar yükseldi.

▪

ABD Borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle sonlandırdı. Dow Jones Sanayi Endeksi %0,28 yükselişle 24,899 puan, S&P
500 Endeksi %0,09 yükselişle 2,730 puan ve Nasdaq Endeksi %0,11 yükselişle 7,4311 puandan günü tamamladı.

▪

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimi, Trump'ın Çinli telekomünikasyon üreticisi ZTE Corp.'a yardım eli uzatmasının ardından
azalıyor Trump, Çinli telekom ekipmanları üreticisi ZTE Corp. ile ABD'li tedarikçileri arasındaki işlemleri bloke etme yönünde
daha önceden aldığı karardan geri adım attı. Çin Devlet Başkanı Xi'nin ekonomi başdanışmanı Salı günü ABD'de ABD Hazine
Bakanı Mnuchin ile görüşecek.

▪

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı geçici verilere göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış istihdam, ilk üç aylık
dönemde 2017 yılının aynı dönemine göre %1,4 arttı. 2017 yılının son çeyreğinde de istihdam %1,4 artış göstermişti.

▪

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün gümrük birliğinden ayrılma sonrası için planları görüşmek üzere Brexit kabinesi ile
görüşecek.

Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz.
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Günlük Ekonomi Takvimi
Ülke

Veri

Saat

Beklenti

Önceki

Almanya 1Ç18 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı

09:00

%0,4

%0,6

Almanya 1Ç18 GSYİH Yıllık Büyüme Oranı

09:00

%2,4

%2,9

Euro Bölgesi 1Q18 Çeyreklik GSYİH Büyüme Oranı

12:00

%0,4

%0,4

Euro Bölgesi 1Q18 Yıllık GSYİH Büyüme Oranı

12:00

%2,5

%2,5

Almanya Mayıs Ayı ZEW Ekonomik Büyüme Beklenti Endeksi

12:00

85,5

87,9

ABD Nisan Ayı Aylık Perakende Satışlar

15:30

%0,3

%0,6

ABD Nisan Ayı Aylık Çekirdek Perakende Satışlar

15:30

%0,5

%0,2

ABD Mayıs Ayı New York State İmalat Endeksi

15:30

15

15,8

Fed Başkan Yardımcısı adayı Clarida ve Fed Guvernör adayı Bowman'ın
Senato sunumları

17:00
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Makroekonomik Gelişmeler
İtalya’da koalisyon kurma çalışmalarının Pazar akşamına kadar tamamlanması bekleniyor
İtalya’da, 5 Yıldız Hareketi ve Kuzey Birliği arasındaki koalisyon kurma çalışmalarının 13 Mayıs Pazar akşamına kadar
tamamlanması hedefleniyor. 4 Mart seçiminden bu yana hükümetsiz kalan İtalya’da Haziran ve Temmuz’da seçim
yenilenmesi seçenekleri euro üzerinde baskı oluşturmuştu.
▪

Yapılan açıklamalara göre, geçtiğimiz hafta sonu yapılan görüşmelerde, göçten vergiye pek çok konuda uzlaşı
sağlandı.

▪

13 – 20 bakanlı bir kabine oluşturulması ve Başbakan’ın bu iki partinin dışından gelecek bir isim olması hedeflendi.

▪

Kuzey Birliği Başkanı Savini’nin İçişleri, 5 Yıldız Lideri Di Maio’nun Çalışma Bakanı olabileceği belirtiliyor.

Koalisyon sözleşmesi hafta sonuna yetişirse, gelecek hafta partiler içi oylamaya gidilerek hükümetin kurulması
hedefleniyor. Hiçbir partinin çoğunluk sağlayamadığı 4 Mart genel seçimlerinden önce rakip olan iki siyasi hareket,
birbirinden çok farklı seçim platformlarını, iki tarafın da kabul edebileceği vaatleri kapsayan bir sözleşme halinde birleştirmek
için Perşembe gününden beri görüşüyordu. Seçimde 5 Yıldız Hareketi oyların %32'sini, Kuzey Birliği ise %17'sini almıştı. İki
parti, parlamentonun en büyük iki grubu ve Meclis'in iki kanadında da çoğunluk sağlayabilir.
▪

Koalisyon kurma çabaları ile birlikte ülkede belirsizlik azalsa da, İtalya’nın AB’den ayrılması gerektiğini savunan 5 Yıldız
Hareketi ve Kuzey Birliği ittifakından çıkacak olan hükümet, AB ve euro değerleri için endişe yaratabilir.

▪

Dolayısı ile her ne kadar İtalya’daki seçim belirsizliği azalmış olsa da, koalisyon güçlerinin AB bütünlüğüne ilişkin
oluşturabilecekleri piyasa tedirginliği şimdiden fiyatlanmaya başladı.

▪

İtalya’da 10 yıllık tahvil faizi yükselişe geçerken, hisse senetleri değer kaybetti.

▪

EURUSD endeksi ise dolar endeksindeki gerilemeye bağlı olarak 1,19 seviyesi üzerine yükselmiş ola da, İtalya’daki
koalisyon hükümetine yönelik endişelerin artması durumunda paritenin yeniden 1,19 seviyesi altına gerileyerek düşüş
hareketine kaldığı yerden devam etmesi beklenebilir.
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Döviz & Emtia Analizleri
USD/TRY
Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı sürüyor. USDTRY paritesi bu sabah erken saatlerde 4,3983 seviyesine kadar
yükselerek rekor tazeledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Londra’da Bloomberg International’a verdiği röportajda, 24 Haziran
seçimlerini kazanması durumunda para politikası üzerindeki etkinliğini artıracağını belirtmesi, Türk lirasındaki değer kaybını
hızlandırdı. Hatırlayacağımız üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra ziyareti öncesinde havaalanında yaptığı basın toplantısında
faiz konusundaki görüşlerini tekrarlayarak, yüksek faizin ekonomik dinamikler üzerindeki olumsuz etkisini dile getirmişti. Bu
sabah saatleri itibariyle 3,8 seviyesi civarında seyretmekte olan kurun bugün içerisinde yüksek seviyelerdeki seyrini korumasını
ve 4,40 seviyesi civarında dalgalı bir seyir izlemesini bekliyoruz. USDTRY paritesi bu sabah saatleri itibariyle 4,3832 seviyesinden
işlem görüyor. Paritede rekor seviyelere yakın bir bölgede bulunulduğundan dolayı yukarı yönlü hareketleri sınırlayabilecek güçlü
bir direnç veya düşüş hareketlerinde destek görevi görebilecek önemli bir seviyemiz bulunmuyor.

USD/TL
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EUR/USD
Dün sabahki EURUSD analimizde, paritenin 1,20 seviyesi üzerine çıkmasının mevcut görünüm altında zor olduğunu belirtmiş,
paritenin gün içerisinde 1,1960 seviyesi civarından yönünü yeniden aşağı çevirmesini ve 1,1920 seviyesine doğru gerileyerek
kazançlarının bir kısmını geri vermesini beklediğimizi ifade etmiştik. Gerek dolar endeksindeki gerilemenin durulması ve endeksin
92,60 seviyesi üzerine çıkmasının etkisi, gerekse de İtalya’da kurulmak üzere koalisyon hükümetinin ABD ve euro değerleri
açısından yarattığı endişe ile birlikte EURUSD paritesinin dün 1,20 eşiğinden yönünü aşağı çevirdiği ve 1,1920 seviyesi altına
kadar gerilediği görüldü. Bu noktada EURUSD paritesinin bugün içerisinde 1,1915 – 1,1945 seviyeleri arasında yatay bir seyir
izlemesini bekliyoruz. Ancak, 1,20 seviyesi altına gerileyerek uzun vadeli yükseliş kanalını aşağı kıran ve yeni bir düşüş trendine
giren paritenin, önümüzdeki günlerde yönünü yeniden aşağı çevirerek tekrardan 1,18’li seviyelere gerileyebileceğini
düşünmekteyiz. Paritedeki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1918 seviyesinden işlem
görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1915 seviyesi destek, 1,1960 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1960 direncinin
yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1984, 1,1915 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir
sonraki destek seviyemiz 1,1887.

EUR/USD
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XAU/USD
Zayıf ABD TÜFE verilerinin ardından 93,40 seviyesinden 93,20 seviyesi altına kadar gerileyen ve bu haftaya da zayıf bir başlangıç
yapan dolar endeksi, dün kayıplarının bir kısmını telafi ederek yeniden yönünü yukarı çevirdi ve 92,60 seviyesi üzerine kadar
yükseldi. Dolar endeksindeki yükseliş ile birlikte zayıflayan altı fiyatları ise, 1320 seviyesi üzerinden 1310 seviyesine doğru geri
çekildi. Bu noktada, altındaki kısa – orta vadeli yönünü yukarı yönlü olduğu ve mevcut seviyelerin alım fırsatı olarak sınırlı kalacağı
yönündeki beklentimizi koruyor ve her sabah bültenimizde bunu hatırlatıyoruz. Artan jeopolitik risklerin ve yükselen petrol
fiyatlarının altını yukarı yönlü destekleyeceğini düşünmekle birlikte, ABD’de hızlanan enflasyon ve bunun karşısında çok da aceleci
davranmak istemeyen Fed üyelerinin de altında orta – uzun vadeli yönün yukarı olduğu yönündeki görüşümüzü desteklediğini
görüyoruz. Dolayısı ile mevcut seviyelerin alım fırsatı olduğu görüşündeyiz. Altın önümüzdeki dönemde yeniden 1360 seviyesine
doğru yükselişe geçmesini beklemekteyiz. Dolayısı ile yatırımcılarımıza olası geri çekilmelerde oluşabilecek alım fırsatlarını
değerlendirmelerini öneriyoruz. Altındaki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1312,27
seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1310 seviyesi destek, 1314 seviyesi ise direnç konumunda. 1314 direncinin
yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1317,07, 1310 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir
sonraki destek seviyemiz 1305.

XAU/USD
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Yatırım Merkezlerimiz
Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez
Etiler - İSTANBUL
0 212 355 46 46

Adana

Ankara

Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul.
Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad.
Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9
Kavaklıdere Çankaya - ANKARA

Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden
Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA

Antalya

(0 322) 457 77 55

(0 312) 435 18 36

(0 242) 248 45 20

Bakırköy

Bursa

İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No:
6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL

Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt.
No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA

Saraylar Mah. 2. Ticari Yol No: 32 Kat: 5
DENİZLİ

(0 212) 570 52 59

(0 224) 225 64 10

(0 258) 265 87 85

Erenköy

Denizli

Gaziantep

Girne

Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333
Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL

İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul.
Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No:
18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP

Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt.
Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC

(0 216) 348 82 82

(0 342) 232 35 35

(0 392) 815 14 54-55-56

İzmir

İzmit

Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi
No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR

Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit KOCAELİ

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı
Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ

(0 232) 445 01 61

(0 262) 323 11 33

(0 262) 260 01 01

Karadeniz Ereğli

Kartal

İzmit İrtibat

Kayseri

Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat
Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2
Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK

Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No:
26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL

Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza
Apt. No:8 Kat:2 D:5 Melikgazi / KAYSERİ

(0 372) 316 40 50

(0 216) 306 22 71 - 306 22 06

(0 352) 221 08 68 - 222 82 51

Mersin

Marmaris İrtibat Bürosu

Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B
Blok No: 78 MERSİN

Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa
Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2
Marmaris / MUĞLA

(0 324) 238 11 89

(0 252) 321 08 00
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Uyarı Notu
Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup
finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı
sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur.
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile
uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa
koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda
bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle
yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte
elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez.
Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu
bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması
ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları
sorumlu tutulamaz.
Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi
halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
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