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Haftalık Görünüm
Yurt İçi Öne Çıkan Gelişmeler


Merkezi yönetim bütçe dengesi Mayıs ayında 17,3 milyar TL düzeyinde açık verdi. Mayıs ayında bütçe
gelirleri bir önceki yıla göre %4,8 oranında daralırken bütçe giderleri %2,2 oranında artış gösterdi. Gelirler
tarafında vergi gelirlerindeki daralma %7,6 oldu.



Konut fiyat endeksi Nisan ayında Mart ayına göre %1,67 bir önceki yılın aynı ayına göre ise %16,65
oranında artış gösterdi.



Yabancıların piyasa ve kur etkisinden arındırılmış net portföy hareketi geçtiğimiz hafta hisse senedi
tarafında 50 milyon dolar giriş yönünde oldu ve 20 haftadır devam eden net çıkış serisi sona erdi. DİBS
tarafında ise 720 milyon dolarlık bir çıkış gözlendi.
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Küresel Tarafta Öne Çıkan Gelişmeler


Almanya’da Haziran ayında ZEW beklenti endeksi 51 seviyesinden 63,4 seviyesine yükseldi. Cari durum
endeksi ise -93,5’ten 83,1 seviyesine geriledi. Beklenti endeksi analist tahminlerinden bir miktar daha iyi
bir performans sergilerken cari durum endeksi tahminlerin altında kaldı.



ABD’de perakende satışlar Mayıs ayında aylık bazda %17,7 oranında yükseldi ve Nisan ayındaki düşüşü
kompanse etmiş oldu. Buna karşın kapasite kullanım oranında beklenen toparlanmanın gelmediği
görüldü.



Avrupa Parlamentosu’nda ortak bir mali bütçe için görüşmeler sürerken Ağustos ayında sonuç alınması
beklendiği kaydedildi.



İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika faizini %0,1 seviyesinde sabit tutarken varlık alım programını
beklentilerle uyumlu olarak 100 milyar pound arttırdı ve 745 milyar pound seviyesine çıkardı.
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