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Haftalık Görünüm
Yurt İçi Öne Çıkan Gelişmeler


TCMB Haziran ayı PPK toplantısında politika faizini %8,25 seviyesinde sabit bıraktı. Piyasa beklentileri 25
baz puanlık bir indirim alanı olduğuna işaret ediyordu ancak enflasyondaki seyrin TCMB’nin patikasının
üzerine çıkması faiz indirimini sınırladı. Böylece arka arkaya 9 toplantıda faiz indirimine giden TCMB
bekleme sinyali verdi. Karar sonrası haftaya açıklanacak olan enflasyon verisinin önemi arttı.



Döviz kuru ve mevsimsel etkiler Haziran ayında düşük bir enflasyona işaret etse de gıda fiyatları
tarafında riskler yukarı yönlü görünüyor. TCMB’nin yıl sonu enflasyon beklentisi %7,4 seviyesinde
bulunuyor.



Yabancıların piyasa ve kur etkisinden arındırılmış net portföy hareketi geçtiğimiz hafta hisse senedi
tarafında 76 milyon dolar giriş yönünde olurken DİBS tarafında ise 86 milyon dolarlık bir giriş gözlendi.



Beklenti endeksleri tarafında Haziran ayında toparlanma yaşanırken tüketici güven endeksi 59,5’ten
62,6’ya reel sektör güven endeksi ise 73,5’ten 89,8’e yükseldi. Kapasite kullanım oranı ise %62,6’dan %
66’ya yükseldi.
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Küresel Tarafta Öne Çıkan Gelişmeler


Fransa imalat sanayi PMI verisi Haziran ayında 40,6’dan 52,1 seviyesine yükseldi. Almanya’da imalat
sanayi tarafında gerçekleşen toparlanma daha kısıtlı olurken 36,6’dan 44,6 seviyesine gelindi.



İngiltere de imalat sanayi PMI’da 50,1 seviyesine gelerek büyüme bölgesini işaret eden ülkeler arasına
girdi. ABD’de ise aynı veri 49,6 seviyesinde kaldı. Bu hafta Türkiye’de açıklanacak olan Haziran ayı PMI
verisinin ise 45,3 seviyesinde gerçekleşmesini ve ikinci çeyrek itibariyle sanayi üretimindeki daralmayı
işaret etmesini bekliyoruz.



ABD’de S&P 500 endeksi haftanın son gününde 200 günlük ortalamasının altında bir kapanış
gerçekleştirdi.
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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, Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna
inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek gecikme ve hatalardan Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültenin/raporun
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