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Haftalık Görünüm
Yurt İçi Öne Çıkan Gelişmeler


Nisan ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda %0,85 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyonu %10,93
seviyesine çekti.



Gıda fiyatları yüksek seyretmeye devam ederken yıllık bazda gıda fiyatlarındaki artış %11,28 seviyesine
yükseldi. TCMB yılsonunda gıda enflasyonunun %9,5 seviyesinde gerçekleşmesini ve manşet
enflasyonun %7,4 seviyesine gerilemesini bekliyor.



TCMB yılın ikinci enflasyon raporunda, yılsonu enflasyon beklentisini aşağı çekerken çıktı açığının 2021
yılı sonuna kadar negatif tarafta kalmasını bekliyor.



Koronavirüs etkisi ile Nisan ayında imalat sanayi PMI verisi sert bir şekilde daralarak 48,1’den 33,4
seviyesine geriledi.



24 Nisan haftasında yabancılar piyasa ve kur fiyatlarından arındırılmış şekilde net 150 milyon dolar hisse
senedi satarken 328 milyon dolar değerinde de DİBS sattı.
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Küresel Tarafta Öne Çıkan Gelişmeler


ECB para politikası toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmezken, yeni açıklanan uzun vadeli
refinansman programında faiz indirimine gitti. Bu noktada program kapsamında faizin alt bandı -1%
seviyesine geriledi.



ABD’de haftalık işsizlik başvuruları yüksek seyretmeye devam ediyor. 25 Nisan haftasında 3,8 milyon
kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulunurken, 18 Nisan haftasından devam eden 18 milyon başvuru
bulunuyor.



ABD’de ISM endeksi imalat sanayinde Nisan ayında 36’dan 41,5 seviyesine yükseldi. Yeni siparişler
endeksi 27,1 seviyesine gerilerken istihdam endeksi de 27,5 seviyesinde kaldı.



FED 29 Nisan tarihli toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmezken, para politikasında
Koronavirüs ağırlığını korumaya devam ediyor.

Piyasa Verileri, 24 Nisan 2020
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