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 İçeride, yurtdışında gündüz saatlerindeki PARÇALI BULUTLU havaya rağmen, teknik düzeltme 

etkili olmuştur. Bu bağlamda;  

 Borsa İstanbul/BİST, % 0.26  ile kritik 95.000 seviyesinin üzerine tamamen yerleşmiştir ( 96.773 ). 

İşlem hacmi ise 6.378 Milyon TL’dir ( hacim eh işte, oyuncuların kafa biraz karışık! ).  

 2-yıllık Gösterge Tahvil Faizi ise çok hafif gerilemiştir ( % 19.20 ).  

 

? ( 23 Mayıs’ta 4.9241 ile yeni-rekorlara yelken açmıştır! DÜN de nispeten 

volatildi! ) 
 

 

a) DÜN:  
 4.5933 – 4.6404 arası bir bantta salınan parite günü de 4.615 seviyesinden kapamıştır. Güne Asya 

işlemlerinde 4.6025 civarından giriş yapan parite, genel itibarla ofansif bir seyir izlerken ( 4.60 üzerine 

yerleşti ), günü de % 0.41 kazanç ile sonlandırmıştır.   

 

b) GELİŞMELER/HABERLER: 
- ABD’nin 45. Başkanı TRUMP gündemi meşgul etmeye devam etmektedir. Ayrıca neredeyse tüm ülkelerle 

kavgalı olması, kafa-karıştırıcı söylemleri/twitleri, Kudüs’e Büyükelçiliği taşıması ve yeni ticaret savaşları 

başlatması ( son G-7 Zirvesi’nde de herkes ile kavga etti ve özellikle Çin ile işi iyice abarttı ) küresel ekonomik 

politik/jeopolitik endişeleri daha da artırmaktadır. İran ile de Nükleer Anlaşmadan çekildiklerini ve İran’a ve 

onunla iş yapanlara yeni yaptırımların yolda olduğunu açıklamıştır. Bu arada Fed faiz seviyesini beklenildiği gibi 

% 1.75 – 2.0 seviyesine çıkarmıştır. Yılın kalan kısmında ise duruma göre 2 faiz artışı öngörülmektedir. 04 Temmuz 

Bağımsızlık Günü nedeniyle bugün piyasalar yarım, yarın tam gün kapalı olacak. Perşembe günkü Fed son 

toplantı tutanakları ve Cuma günkü Tarım-dışı İstihdam verileri önem arz ediyor.  

 

- EUR/USD paritesi, 1.15 seviyesine doğru yaslanmaktadır. İtalya ve İspanya’daki siyasi kafa karışıklığı ve ABD ile 

ticaret savaşları AB’yi ve pariteyi riske atmaktadır. Özellikle, Almanya’da Koalisyon’un küçük ortağı CSU ile 

MERKEL arasında mülteci anlaşmazlığı ( sözde İçişleri Bakanı istifa ) ciddi politik riskler ihtiva etmektedir.       

 

- Yurtiçinde ise, 23 Mayıs’ta yeni-rekorlara ( 4.9241 ) imza atmıştır. TCMB bağımsızlık tartışmaları, S&P’nin ilave not 

indirimi, menfi MOODY’s kredi notları/açıklamaları, Fed’in faiz artırımı, küresel ticaret savaşları, yüksek Cari Açık 

( 57 Milyar Dolar ) ve politik/jeopolitik riskler pariteyi güçlü tutmaktadır.    

- Seçimlerin ve belirsizliğin bitmesi, en büyük ihracat destinasyonu AB’de ekonominin biraz düzelmesi, oldukça 

yüksek faiz ( % 19.25 ), TCMB’nin sıkı duruş politikası ve faiz artırımı, nispeten müspet ekonomik veriler ve TRUMP 

güvensizliği paritede yukarı-çıkışı sınırlasa da, politik/jeopolitik riskler ( Kudüs, Suriye, Kuzey Irak ve İran karışık! 

), Fed’in bilanço küçültmeye başlaması ve faiz artışlarına devam etmesi de pariteye halâ destek olmaktadır.  

- S&P ve MOODY’s not düşürmüştür. İşsizlik % 10.1’e gerilemiştir. 2018 İlk Çeyrek Büyüme % 7.4’tür. TÜFE Enflasyon 

verisi yıllık % 12.15 olarak açıklanmıştır. Cari açık da yıllık 57 Milyar Dolar’a çıkmıştır. Son AB İlerleme Raporu 

menfidir. TCMB politika fazini de % 17.75’e çıkarmıştır. Sıkılaştırma vurgusu yapmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

c) BUGÜN: 
 Şu ana kadar Asya’da 4.61 – 4.63 bandında dalgalanmaktadır ve rekor 4.9241’in altındadır.   

 

d) BEKLENTİ:  
 Kritik ve psikolojik 4.5 üzerinde kalındıkça yön tamamen yukarıdır. Seçimlerin ilk turda sonuçlanması ve 

Cumhur İttifakı’nın da Meclis’te çoğunluğu sağlaması parite anlamında aşağı-yönlü gözükse de, küresel 

anlamda sıkıntılar ( özellikle ABD’nin herkese ticari savaş açması ve İran’ı ve Çin’i sert şekilde sıkıştırması 

) pariteyi sağlam tutuyor. Ayrıca,  piyasalar yeni sistemden artık ekonomik ve siyasi anlamda somut 

açıklamalar ve uygulamalar bekliyor. Bugünkü Enflasyon verilerine dikkat… 

TÜRKİYE FİNANS PİYASALARI 
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 DÜN, finans piyasalarında, yeni-haftanın ilk iş gününde KARIŞIK bir seyir göze çarpmıştır.  

 

 Avrupa borsalarında ( Alman DAX, % 0.55 ); kapanış öncesi zayıf 

EUR/USD paritesine rağmen, kapanış öncesi zayıf BRENT Petrol, Çin ŞANGAY 

Borsası’nda % 2.52 ve Japon NIKKEI Borsası’nda % 2.21 gerileme, İspanya ve 

İtalya’daki politik riskler, Almanya’da MERKEL Koalisyonu’nda çatlak ( 

göçmenler konusu ) ticaret savaşları, bankacılık krizi ( Deutsche Bank ??? ), İran 

ve Suriye’deki savaş tamtamları, Rusya ile ekonomik yaptırımlar, İran Nükleer 

Anlaşma belirsizliği, jeopolitik riskler, ECB’nin gevşek para politikasını azaltması ( 

2019’da hiç yok ), TRUMP kafa-karışıklığı ve BREXIT/terör endişeleri HAFİF-KAYIPLI 

seyirde etkili olmuştur.  

 

 

 ABD borsaları ( DOW, % 0.15  ) ise ; kapanış öncesi zayıf NYMEX Petrol’e, 

güçlü Dolar’a, genel itibarla menfi Avrupa/Asya Borsalarına, ticaret 

savaşlarına, İran Nükleer Anlaşma belirsizliğine, İran ve Suriye’de savaş 

tamtamlarına, şahin Fed’e, terör endişelerine ve TRUMP belirsizliğine rağmen, 

bir şekilde korunan iyimserlik ve teknik düzeltme ile HAFİFTEN TOPARLAMALI bir 

performans çizmiştir.  

 

 

 EUR/USD paritesi,  1.1591 – 1.1692 bandında hareket ederken, şu an 

1.1630 seviyelerinde ( Bugün Asya borsalarında NEREDEYSE YATAY bir seyir var! 

) seyretmektedir. Parite, DÜN küresel anlamda GÜÇLÜ Dolar’ı fiyatlamıştır ve 

1.15 dibine daha da yaklaşmıştır.  
 

 

 Petrol ABD’nin Suudi Arabistan’dan üretimi artırma isteği ile KAYIPLI ( 

% 0.5 – 1.0  ) bir seyir izlemiştir.  

- ABD’nin İran ile Nükleer Anlaşma’dan çekilmesine ve İran’dan 

Petrol ithal eden ülkeleri sert şekilde uyarmasına, gerileyen ABD Haftalık 

Sondaj Kule sayısına, Venezuela ve Libya üretim endişelerine, Suudi 

Arabistan bilinmezliğine, Orta Doğu ( Suriye’de savaş tamtamları vb ) ve 

İran’daki tansiyona rağmen ; güçlü Dolar, ABD’nin Suudi Arabistan’dan üretimi artırma talebi, 

ticaret savaşları ( son G-7 Zirvesinde sert tartışmalar vardı ve Çin ile ABD arasında ciddi 

kapışma var ), küresel bolluk ve düşük talep, rekor küresel/ABD üretimi ve OPEC’in üretimi 1 

Milyon Varil/Gün artırması KAYIPLI seyirde etkili olmuştur.            

- Bu bağlamda, Brent Petrol, 77.17 – 78.95 $/Varil ve NYMEX Petrol ise 72.62 – 74.33 $/Varil 

bandında hareket etmiştir. 

- Şu an Asya Borsaları’nda, TOPARLAMALI bir seyir var ( Brent Petrol, 77.84 $/Varil ve NYMEX 

74.56 $/Varil seviyelerinde! ). 

- Brent, 75 $/Varil seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor.    

- OPEC/OPEC-dışı üyelerin uygulamalarına/anlaşmalarına ve küresel jeopolitik risklere dikkat! 

Suudi Arabistan ??? Yemen ??? İsrail/Kudüs ??? İran ??? Suriye??? Nükleer Anlaşma ???  

KÜRESEL FİNANS PİYASALARI 
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