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 Global Görüş 

 FED açıkladığı Toplantı Tutanakları’nda, ekonomik verileri yakından takip edeceğini ve bir süre daha faiz artırımı 

zamanının belirsizliğini koruduğu mesajını verdi.  

 Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD Konut Verileri, bir süredir yavaşlamanın gözlendiği konut sektöründe 

toparlanmanın başladığı izlenimini yarattı. 

 Perşembe günü açıklanan Euro Bölgesi imalat sanayi öncü PMI endeksleri beklentilerin altında kaldı. Euro 

Bölgesinde zayıf kalan ekonomik veriler, 5 Haziran’da yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısında, 

ECB’nin faiz indirimi veya parasal genişleme yapma olasılığını güçlendiriyor. 

 Bu hafta ABD’de takip edeceğimiz en önemli veriler Salı günü açıklanacak olan dayanıklı mal siparişleri ve 

Perşembe günü açıklacak olan ilk çeyrek büyüme oranı verileri olacak. 

 

 Makro Görüş 

 Cuma günü yapılan açıklamada kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin kredi notunu ve görünümünü 

değiştirmedi. Türkiye’nin kredi notunu BB+ (yatırım yapılabilir seviyenin bir not altı), görünümünü ise negatif olarak 

teyid etti. 

 Merkez Bankası, perşembe günü yaptığı Para Piyasası Kurulu toplantısında, politika faizini (bir hafta vadeli repo 

ihale faizi) 50 baz puan azalttı ve %9,50 seviyesine indirdi. Gecelik borçlanma faizini %8, gecelik borç verme faizini 

ise %12 (Piyasa Yapıcılara %11,5) seviyesinde tuttu. 

 Bu hafta yurtiçinde takip edeceğimiz en önemli olaylar Cuma günü açıklanacak olan Nisan ayı Dış Ticaret Dengesi 

verisi ve Hazine İhaleleri olacak. 

 

 Yurtiçi Piyasalar 

 Makro beklentilerimizi ve şirket bazlı beklentilerimizi gözününe aldığımızda, önümüzdeki 12 aylık BIST-100 endeks 

hedefini 80,000 olarak belirliyoruz. Gelişmekte olan ülke endekslerine göre Fiyat/Kazanç oranı bazında %5,7 

primli; Piyasa/Defter değeri bazında %0,5 primli, gelişmiş ülke endekslerine göre %20,2 iskontolu durumdayız. 

(Kaynak: Bloomberg) Açıklanan şirket ve banka karlarının beklenenden iyi gelmesi nedeniyle şirket karlarının 

yukarı doğru revize edilmesi ile BİST’in Fiyat/Kazanç oranında düşüş görebiliriz.  
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 TCMB’nin faiz indirimine başlaması kredi ve mevduat faizlerinde bir miktar düşüş sağlayarak büyümeye destek 

verebilir. 2. çeyrek büyümesi için pozitif olan bu gelişme şirket karları ve borsanın gidişatı için pozitiftir. Şirket ve 

banka kar tahminlerinin yukarı doğru revize edilmesi, borsa değerlenme rasyolarını daha cazip hale getirecek.  

 Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı adaylarını Mayıs sonu yerine Haziran ortasında açıklayacaklarını ilan etti. Olası 

siyasi tansiyonu ve seçim kampanyasını ileriye atması açısından bu açıklamayı kısa vadede piyasa için olumlu 

olarak algılıyoruz. 
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Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri 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. Burada yer alan 
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşlere ilişkin bilgiler güvenilirliğine 
inanılan kaynaklardan elde edilmiş olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüşler, mali 
durumunuz ile risk ve getiri tercihinize   uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı 
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım 
sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, 
tavsiyeleri değiştirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değişikliğe uğrayarak, geç ulaşmasından, 
bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan 
sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıştır. İş bu e-posta ve eklerinin 
kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı 
uygulamanızı tavsiye ederiz. 
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