EKONOMİK ARAŞTIRMALAR
6 NİSAN 2017

Aktif Gündem


Dün yayınlanan verilere göre ABD’de özel sektör istihdamı Mart’ta beklentiyi aştı ve 263 bin kişi oldu.
Aralık 2014’ten bu yana en yüksek artışın yakalanmasında imalat sanayi ve inşaat etkili oldu.



Fed’in faiz artırma kararı aldığı Mart ayı toplantı tutanakları yayınlandı. Tutanaklara göre üyelerin
enflasyon dinamikleri hakkında fikri ayrışsa da ekonomik görünüme dair beklentileri bir önceki
toplantıya göre belirgin bir biçimde değişmedi. Notlara göre üyeler aynı zamanda yılın sonuna doğru
kademeli biçimde bilanço politikasını değiştirmeyi tartıştı.



Avrupa Merkez Bankası’nın üyeleri arasında para politikasının geleceği hakkında fikir ayrılıkları
yaşanıyor. Bu hafta içinde hem Couere hem de Weidman şartlara bağlı olarak cari genişlemeci para

politikasının beklenenden daha hızlı sonlandırılabileceğini söyledi. Bu sabah ise Draghi enflasyon
görünümünün hedefe yaklaşıldığına dair yeterli kanıt vermediğini belirtti.


Haftanın en önemli küresel olayı Trump-Jinping görüşmesi bugün başlıyor. Geçen hafta ABD Başkanı dış
ticaret konusunu gündeme getireceğini sosyal medya aracılığıyla duyurmuştu. 2016 yılında ABD’nin Çin
ile dış ticaret açığı USD 347 milyar olmuştu.
ABD’nin Çin ile yıllık dış ticaret dengesi (USD milyar):
2016

-347

2015

-367

2014

-345

2013

-319

2012

-315

2011

-295

2010

-273
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YASAL UYARI: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Hizmetini Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’den temin
etmektedir. Bu bültende/raporda yer alan her türlü veri, yazı, bilgi ve grafik Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından
objektif, iyi niyetli ve güvenilir olduğuna inanılan ve kamunun erişimine açık bilgi kaynaklarından derlenmiştir.
Söz konusu verilerdeki hata, güncellemeler veya eksikliklerden dolayı Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’nin ve
çalışanlarının hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bültende/raporda yer alan bilgi, yorum ile tavsiyeler
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. Bu bültende/raporda yer alan analiz, değerlendirme ve yorumlar ise sadece genel
bilgilendirme amaçlı olup, hiç bir şekilde belirli bir sermaye piyasası aracına yatırım yapılması yönünde
kullanıcılara bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler herhangi bir
yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu değerlendirme ve yorumlar
mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu
içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri
kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve
doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya
çıkabilecek gecikme ve hatalardan Aktif Yatırım Bankası A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültenin/raporun tamamen
veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’den önceden izin alınmaksızın ifşa
edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu bültende/ raporda atıfta bulunulan yatırımlar ve işlemlerle ilgili bağımsız
değerlendirmede bulunmak ya da araştırma yapmak tamamen müşterilerin ve yatırımcıların sorumluluğunda
olup, hiçbir şekilde tavsiye teşkil ettiği düşünülmemelidir. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere
dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek
zararlardan ve kazanç yoksunluklarından Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz ve hiçbir
şekilde ve surette Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve çalışanlarından talepte bulunulamaz. Bu bülten/rapor ile ilgili
daha detaylı bilgi almak isterseniz Aktif Yatırım Bankası A.Ş. çalışanları ile görüşünüz. Aktif Yatırım Bankası
A.Ş. tarafından yayımlanmıştır.
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