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Bugün Ne Bekliyoruz? Fed’in Haziran ayı para politikası toplantısının ardından ABD
piyasalarında yaşanan satışın Asya piyasalarına yansıdığını görmekteyiz. Bu sabah Japonya’da
Nikkei 225 Endeksi %1,13, Topix Endeksi %0,72 düştü. Güney Kore’de Kospi Endeksi %0,42
düştü. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi %0,17, Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,20 yükseldi.
Powell’ın basın toplantısının ardından piyasaların ilk tepkisi satış yönünde oldu. EURUSD
paritesi 1,20’nin altına gerilerken, Dolar Endeksi (DXY) 91 puanı aştı. ABD 10 yıl vadeli Hazine
tahvillerine gelen satış ile faiz %1,59 seviyesinin üzerinde işlem görmektedir. ABD’de endeks
vadelileri satış dalgasının bugün de devam edebileceğini işaret etmekte. Fed toplantısında
beklentilere paralel olarak mevcut politikada önemli bir değişikliğe gidilmedi. Politika faizi ve
varlık alımları korundu. Politika yapıcıların enflasyon beklentilerindeki yükselişin toplantının en
önemli detayı olduğunu düşünmekteyiz. Noktasal grafik incelendiğinde çekirdek PCE tahmini
2021 yılı için %2,2’den %3,0’e yükseldiği görülmekte. Bununla birlikte 2022 ve 2023 yılları
için çekirdek PCE tahminlerinde fazla bir değişiklik olmaması Fed’in daha önce sık sık
vurguladığı geçici enflasyon teziyle aynı doğrultudadır. Zira enflasyon beklentilerindeki
değişikliğe karşın Haziran toplantısında da enflasyonun geçici faktörlerden dolayı yüksek
seyrettiğinin altı çizilmiştir. Fed Başkanı Jerome Powell, basın toplantısında enflasyonun
beklenenden daha yüksek gerçekleşebileceği ve ısrarcı olabileceğini belirterek daha şahin bir
ton benimsedi. Powell’ın açıklamalarının, enflasyonun geçici olduğu vurgusunu yinelemesi ve
tahvil alımlarını azaltma kararından çok önce iletişimini yapacaklarını belirtmesine rağmen
karar metnine göre daha şahin olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca Mart projeksiyonlarında
medyan FOMC üyesi tahmini 2023’te faiz artırımı öngörmezken, yeni noktasal grafik 2023
yılında iki kez faiz artırımına gidileceğini işaret etmektedir. Eylül toplantısında yayınlanması
beklenen bir sonraki projeksiyonların enflasyon ve faiz tahminleri açısından oldukça önemli
olduğunu değerlendirmekteyiz. Bugün Euro Bölgesi’nde Mayıs ayına ilişkin nihai TÜFE
rakamları açıklanacak. ABD’den haftalık işsizlik başvuruları gelecek. Yurt içi piyasalarda ise
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı açıklanacak. Faizlerde herhangi bir
değişiklik beklenmemekle birlikte son enflasyon gerçekleşmeleri ve TCMB beklenti anketinde
görülen yükselişin ardından yapılacak değerlendirme yakından takip edilecektir.
Piyasalarda Dün Ne Oldu? Küresel piyasalarda dün Avrupa endeksleri Fed cephesinden
gelecek açıklamalar öncesi sergiledikleri sınırlı volatil hareketler ile yatay alıcılı bir görünüm
ortaya koydular. İngiltere İstatistik Ofisi’nin verilerine göre tüketici fiyatları mayısta Merkez
Bankası’nın hedefini aşarak yıllık %2,1 arttı. Bu, Temmuz 2019’dan beri görülen en yüksek
seviye oldu. Avrupa Merkez Bankası (AMB) bankaların kredi vermeye devam etmelerini teşvik
etmek amacıyla pandemi döneminde yürürlüğe giren kaldıraç esnekliği uygulamasını 9 aya
kadar uzatmaya hazırlanıyor. Klinik deney verilerinin son tarihe kadar paylaşılmaması
sebebiyle, AB'nin Rus Sputnik V aşısına onay vermesinin eylül ayı ve sonrasına sarkabileceği
açıklandı. Fransa'da 17 Haziran'dan itibaren bazı durumlar dışında açık alanlarda maske
zorunluluğunun, 20 Haziran'dan itibaren de gece uygulanan sokağa çıkma yasağının
kaldırılacağı açıklandı. ABD endeksleri hafta ortasına yatay hareketler ile başlarken açılışta
karışık görünüm hâkim oldu. ABD’de konut başlangıçları yükselirken inşaat izinleri malzeme
tedariğindeki sıkıntılarla düştü. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre konut başlangıçları mayısta
%3,6 artış, inşaat izinleri ise nisan ayında %3 düşüş yaşadı. Bu düşüş, 7 ayın en düşük
seviyesi olarak kayda geçti. IMF Başkanı Kristalina Georgieva ülkelerin Kovid-19 krizinden
sonra toparlanmaya çalıştığı ortamda aşı politikasının para ve mali politikalarından daha
önemli olduğunu söyledi.
BİST100 endeksi dün gün içinde %0,50’yi aşan satışların gerçekleşmesiyle küresel
piyasalardan negatif ayrıştı. Turizm endeksindeki %2’yi aşan satışlar düşüşe öncülük etti. TL,
geçen hafta gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kazanan para birimi olurken bu
hafta en fazla değer kaybeden 2. para birimi oldu. TCMB’nin hazırladığı konut fiyat endeksi
nisan ayında bir önceki aya göre %2,0 oranında artarken geçen yıla göre %32,4 artış
kaydederek rekor tazeledi. Fitch Ratings, haziran ayında yayımladığı küresel görünüm
raporunda Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tahminini %6,7’den %6,3’e indirdi. Kurum, kredideki
yavaşlamayla birlikte zayıflayan tüketimin 2021’in 2. yarısında turizmde yaşanacak
toparlanmayla dengeleneceğini vurguladı.
Veri gündemi: Bugün yurtiçinde piyasaların odağında TCMB PPK toplantısı olacak. Yurt
dışında ise ABD’den işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi ve Euro
Bölgesi’nden tüketici enflasyonu verileri takip edilecek.
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UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu
görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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Şirket Haberleri


Aksa Akrilik (AKSA): Şirketin, müşterek yönetime tabi ortaklığı DowAksa İleri Kompozit
Malzemeler San. Ltd. Şti. üretim kapasite artışına ait yatırım harcamalarının finansmanı amacıyla,
ana
hissedarların herhangi
bir
taahhüt
veya
kefaleti
olmaksızın
100mn
USD
tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı proje finansmanı kredi sözleşmesi imzalamıştır. Kredi kullanımı
2021 yılı içinde gerçekleşecek olup, kredi 2 yıl geri ödemesiz 9 yıl vadelidir.



Ard Bilişim (ARDYZ): Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen, "Endüstriyel Yetkinlik
Değerlendirme ve Destekleme Programı" kapsamında savunma, güvenlik, havacılık, uzay,
yazılım sektörlerinde yer alan firmaların endüstriyel yetkinliklerinin yerlileştirme ve geliştirme
süreçlerine
ilişkin
yaptığı değerlendirme
sonucunda;
Şirket
yazılım
kategorisinde B
seviye sertifika (yüksek yetkinlik seviyesi) alarak, savunma sanayi ana entegratör firmalar için
doğrudan onaylı tedarikçi ve ana alt yüklenici olma hakkını kazanmıştır.



Migros (MGROS): Şirket tarafından Mimeda Medya Platform A.Ş. unvanlı yeni bir medya şirketi
kurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu şirket Migros Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olacak
olup, nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi ise 1,5mn TL olacaktır.



Peker GYO (PEKGY): Şirketin iştiraki olan Oxo Investment GMBH şirkete Almanya'nın Kuzey RenVestfalya Bölgesi'ndeki Neuss şehrinin merkezinde yer alan 15.184 m2 büyüklüğündeki arsanın
13,5mn Euro bedelle satın alınması ile ilgili olarak satıcı taraf ile anlaşma sağlanmış olup, arsanın
satın alımı için noter sözleşmesi imzalanması ile ilgili süreç başlatılmıştır. Söz konusu arsa üzerinde
43.855 m2 brüt kapalı inşaat alanına sahip, toplam 27.535 m2 brüt konut alanı, 6.320 m2 brüt
ticari alan ve 10.000 m2 brüt otopark alanı bulunan proje geliştirilmesi planlanmaktadır.

Ekonomi Haberleri


Powell: Önemli ilerleme kaydedilene kadar varlık alımları sürecek. Fed Başkanı Jerome
Powell, Fed'in faiz kararını açıkladığı FOMC Haziran ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada,
"Önemli ilerleme kaydedilene kadar varlık alımları sürecek " dedi. Jerome Powell, "Salgından en
fazla etkilenen sektörler zayıf olsa da iyileşme gösterdi. Ekonomik aktivite ve istihdam göstergeleri
iyileşti. Hızlı büyümenin çoğu krizden çıkışı yansıtıyor. Ekonomik görünüme dair riskler sürüyor.
Enflasyon son aylarda dikkat çekici şekilde arttı. Enflasyondaki artış baz etkilerini kısmen
yansıtıyor" şeklinde konuştu. (Bloomberg)



Fed faiz değiştirmedi, 2023 sonuna kadar 2 faiz artışı öngördü. Fed, Federal Açık Piyasa
Komitesi'nin (FOMC) Haziran ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama
faizini değiştirmeyerek oy birliği ile %0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed yetkilileri faizi sabit tuttu
ancak 2023'ün sonuna kadar 2 artış beklediklerinin sinyalini verdi ve ekonomi toparlanırken
yükseliş tarihini öne çekti ve İstihdam ve enflasyonda önemli ilerleme kaydedilene kadar aylık
120mlr USD’lık varlık alımlarına devam etme sözü verdi. (Bloomberg)

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu
görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.



IMF Başkanı: Bu yılki en önemli ekonomik politika aşı politikası. IMF Başkanı Kristalina
Georgieva ülkelerin Kovid-19 krizinden sonra toparlanmaya çalıştığı ortamda aşı politikasının para
ve mali politikalarından daha önemli olduğunu söyledi. CNBC’ye konuşan Georgieva “bu yıl ve
muhtemelen gelecek yıl aşı politikaları, mali ve para politikalarından çok daha önemli ekonomi
politikası olacak. Dünyada büyümeyi sürdürülebilir seviyeye getirmek için ön koşul herkesin
aşılanması. Henüz bunu başarmış değiliz.” değerlendirmesini yaptı. (Bloomberg)



ABD’de Konut Başlangıçları Mayıs’ta yükseldi. ABD’de Konut Başlangıçları yükselirken İnşaat
İzinleri malzeme tedariğindeki sıkıntılarla düştü. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre Konut
Başlangıçları Mayıs’ta %3,6 artışla 1,57mn oldu. Medyan tahmini %0,2 düşüştü. Nisan ayında
İnşaat İzinleri ise %3 düşüşle 1,73mn’dan 1,68mn’a geriledi. Bu, 7 ayın en düşük seviyesi olarak
kayda geçti. (Bloomberg)



Fransa maske ve gece sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırıyor. Fransa'da 17 Haziran'dan
itibaren bazı durumlar dışında açık alanlarda maske zorunluluğunun, 20 Haziran'dan itibaren de
gece uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı açıklandı. Başbakan Jean Castex, Bakanlar
Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Fransa’nın hiçbir bölgesinde salgın
açısından endişeli bir durum olmadığının altını çizerek, bugüne kadar 30mn’dan fazla kişiye ilk doz
aşının vurulduğunu hatırlattı. (Bloomberg)



Konut Fiyatlarındaki artış Nisan’da rekor tazeledi. TCMB’nın hazırladığı Konut Fiyat Endeksi
Nisan ayında bir önceki aya göre %2,0 oranında artarken geçen yıla göre %32,4 artış kaydetti.
Yeni konutlar için fiyat endeksi geçen yıla göre %35,6 artarken yeni olmayan konutlar fiyat endeksi
ise %31,6 artış gösterdi. Tabakalanmış ortanca fiyat yöntemine göre m2 başına birim fiyat ise
4.225 TL oldu. (Bloomberg)



Çin'den artan emtia fiyatları için ilk adım. Çin, emtia fiyatlarını düşürmek ve spekülasyonu
azaltmak için planladığı kampanyada ilk adımı attı. Bloomberg News’in haberine göre, devlete ait
şirketlere yurt dışındaki emtia piyasalarına olan maruziyetlerini ve risklerini kontrol altına almaları
söylendi. Şirketlerin vadeli pozisyonlarını devlete ait şirketleri denetleyen Sasac’a bildirmeleri
istendi. (Bloomberg)



AB, Rus Sputnik V aşısının onayını erteledi. Reuters haber ajansının 2 kaynağa dayandırdığı
haberinde, klinik deney verilerinin son tarihe (10 Haziran) kadar paylaşılmaması sebebiyle, AB'nin
Rus Sputnik V aşısına onay vermesinin eylül ayı ve sonrasına sarkabileceği açıklandı. Avrupa İlaç
Ajansı’nın (EMA), Rus Gamaleya Enstitüsü’ne gerekli verileri sağlaması için fazladan bir hafta süre
verdiği kaydedildi. (Bloomberg)



AMB kaldıraç esnekliğini uzatmayı planlıyor. Avrupa Merkez Bankası (AMB) banka kaldıraç
esnekliğini 9 aya kadar uzatmayı planlıyor. Muafiyet normal koşullarda 27 Haziran’da sona
eriyordu. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, AMB’nin denetleme kurulunun, bankaların kaldıraç
oranlarını hesaplarken, merkez bankalarında tuttukları mevduatları dâhil etmemeye gelecek yıl
Mart ayına kadar devam etmelelerine izin vereceğini belirtti. (Bloomberg)



TürkAkım'da planlı bakım için vanalar kapatılacak. TürkAkım’ın her 2 açık deniz hattından
sağlanan doğalgaz akışı, 22 Haziran’dan 29 Haziran’a kadar planlı yıllık bakım ve inceleme
çalışmaları için geçici olarak durdurulacak. Şirktten yapılan açıklamaya göre bakım çalışması,
TürkAkım’ın açık deniz hatlarınının işletimini üstlenen South Stream Transport B.V. tarafından
gerçekleştirilecek. (Bloomberg)



Morgan Stanley: Dijital Euro banka mevduatlarını %8 azaltabilir. Morgan Stanley’e göre
dijital Euro banka mevduatlarını %8 azaltacak. Morgan Stanley analistleri, tahminlerinde 15 yaş

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu
görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

üstündeki tüm Euro Bölgesi vatandaşlarının AMB’nin kontrolündeki ‘dijital cüzdan’ına aktarılacak 3
bin Euro’nun baz alındığını belirtti. (Bloomberg)


Socar/Aliyev: TP ile ortak yatırım yakın coğrafyada yapılabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Şuşa ziyaretinde gündeme gelen Türkiye
Petrolleri ile Socar'ın 3. bir ülkede ortak yatırım yapması konusunda Socar yetkilileri yakın
coğrafyaya işaret etti. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Socar yöneticilerinden Socar Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Vagif Aliyev söz konusu ortaklık için yakın coğrafya için değerlendirmeler
olabileceğini belirtti. (Bloomberg)



Toparlanan Çin ekonomisinde Tüketici Harcamaları en zayıf halka. Çin ekonomisi ilk
çeyrekteki rekor büyüme sonrası Mayıs ayında toparlanmaya devam ederken Tüketici Harcamaları
tahminlerin altında kalarak ekonomide zayıf halkayı oluşturuyor. Çin’de Sanayi Üretimi Mayıs’ta
önceki yılın aynı dönemine kıyasla %8,8 ile tahminlerin altında arttı. Medyan beklentisi %9,2’ydi.
Perakende Satışlar da %14 artış beklentisine karşılık %12,4 arttı. (Bloomberg)



Hazine 2,5mlr USD’lık sukuk ihraç etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın USD cinsi sukuk
ihracında getiri %5,125 oldu. İhraç tutarı 2,5mlr USD oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan
açıklamada ihraç tutarının 22.06.2021 tarihinde hesaplara gireceği ifade edildi. Açıklamaya göre
ihraca 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep gösterdi. (Bloomberg)



İngiltere’de enflasyon Merkez Bankası’nın hedefini aştı. İngiltere’de enflasyon yaklaşık 2 yıl
sonra ilk kez Merkez Bankası’nın hedefini aştı. İngiltere İstatistik Ofisi’nin verilerine göre Tüketici
Fiyatları Mayıs’ta yıllık %2,1 arttı. Bu, Temmuz 2019’dan beri görülen en yüksek seviye oldu.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini %1,8’di. Çekirdek Enflasyon yıllık %2
arttı. Ekonomi açılmaya başladıkça yakıt, giyim gibi kalemlerdeki artış yükselişte etkili oldu.
(Bloomberg)



Fitch, Türkiye büyüme beklentisini düşürdü. Fitch Ratings, Haziran ayında yayımladığı küresel
görünüm raporunda Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tahminini %6,7’den %6,3’e indirdi. “2021’in
kalanı için sarkma riski yüksek olsa da mart ayında açıkladığımız %6,7 büyüme tahminini %6,3
olarak güncelliyoruz.” diyen kurum, kredideki yavaşlamayla birlikte zayıflayan tüketimin 2021’in 2.
yarısında turizmde yaşanacak toparlanmayla dengeleneceğini vurguladı. (Bloomberg)
EKONOMİK TAKVİM
17 Haziran Perşembe
Ülke

TSİ

Veri

Dönem

Beklenti

Önceki

Euro Bölgesi

12:00 TÜFE (Final-Aylık)

Mayıs

0,30%

0,30%

Euro Bölgesi

12:00 TÜFE (Final-Yıllık)

Mayıs

2,00%

2,00%

Türkiye

14:00 TCMB Haftalık Gösterge Faiz Oranı

ABD

15:30 İşsizlik Başvuruları

ABD

15:30 Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi

Haz

19,00%

19,00%

Haftalık

363K

376K

Haz

31

31,5

Beklenti

Önceki

18 Haziran Cuma
Ülke

Veri

Dönem

Japonya

02:30 TÜFE (Aylık)

TSİ

Mayıs

-0,40%

Japonya

02:30 TÜFE (Yıllık)

Mayıs

-0,40%

Japonya

06:00 BoJ Gösterge Faiz Oranı

Haz

-0,10%

Almanya

09:00 ÜFE (Aylık)

Mayıs

0,60%

0,80%

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu
görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Almanya

09:00 ÜFE (Yıllık)

Mayıs

6,20%

5,20%

İngiltere

09:00 Perakende Satışlar (Aylık)

Mayıs

İngiltere

09:00 Perakende Satışlar (Yıllık)

Mayıs

36,80%

42,40%

Euro Bölgesi

11:00 Cari İşlemler Dengesi (Euro)

Nisan

17,8B

İngiltere

23:10 Fitch Kredi Notu/Görünümü

Haz

AA-/Negatif

9,20%

21 Haziran Pazartesi
Ülke

TSİ

Veri

Çin

04:30 PBOC Gösterge Faiz Oranı

Türkiye

Dönem

Beklenti

Önceki

Haz

3,85%

10:00 Yurt Dışı ÜFE (Aylık)

Mayıs

7,14%

Türkiye

10:00 Yurt Dışı ÜFE (Yıllık)

Mayıs

35,31%

Türkiye

10:00 Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Aylık)

Nisan

1,33%

Türkiye

10:00 Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Yıllık)

Nisan

21,03%

Türkiye

17:30 Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku (TL)

Mayıs

1,949T

22 Haziran Salı
Ülke

TSİ

Veri

Dönem

Beklenti

Önceki

Türkiye

10:00 TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi

Haz

77,3

ABD

15:30 Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi

Haz

36,9

ABD

17:00 2. El Konut Satışları

Euro Bölgesi

17:00 Tüketici Güven Endeksi (Öncü)

Mayıs

5,75M

Tem

5,85M
-5,1

23 Haziran Çarşamba
Ülke

TSİ

Veri

Dönem

Beklenti

Önceki

Japonya

03:30 au Jibun Bank İmalat PMI (Öncü)

Haz

53

Japonya

03:30 au Jibun Bank Hizmet PMI (Öncü)

Haz

46,5

Japonya

03:30 au Jibun Bank Bileşik PMI (Öncü)

Haz

48,8

Almanya

10:30 İmalat PMI (Öncü)

Haz

Almanya

10:30 Hizmet PMI (Öncü)

Haz

Almanya

10:30 Bileşik PMI (Öncü)

Haz

57,1

56,2

Euro Bölgesi

11:00 İmalat PMI (Öncü)

Haz

62,5

63,1

Euro Bölgesi

11:00 Bileşik PMI (Öncü)

Haz

Euro Bölgesi

11:00 Hizmet PMI (Öncü)

Haz

İngiltere

11:30 CIPS İmalat PMI (Öncü)

Haz

65,6

İngiltere

11:30 CIPS Bileşik PMI (Öncü)

Haz

62,9

İngiltere

11:30 CIPS Hizmet PMI (Öncü)

Haz

62,9

ABD

15:30 Cari İşlemler Dengesi (USD)

1. Çeyrek

-189,9B

-188,5B

ABD

16:45 İmalat PMI (Öncü)

Haz

60,2

62,1

ABD

16:45 Bileşik PMI (Öncü)

Haz

ABD

16:45 Hizmet PMI (Öncü)

Haz

64,5

70,4

ABD

17:00 Yeni Konut Satışları

Mayıs

890K

863K

65,9

64,4
52,8

57,1
52,3

55,2

68,7

UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu
görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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