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 Global Görüş 

 Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD), Irak’ın en büyük ikinci şehri Musul’u ele geçirmesi ve Bağdat’a doğru 

ilerlemesi Brent Petrol fiyatlarının 113 $’ın üstüne çıkmasına sebep oldu.   

 Dünya Bankası küresel büyüme tahminlerini %3,2’den %2,8’e indirdi. 

 Euro Bölgesi Sanayi Üretimi %0,4 olan beklentinin üstünde %0,8 artış gösterdi.  

 Bu hafta İngiltere, İsviçre ve Japonya Merkez Bankalarının alacağı faiz toplantısı kararlarını yakından takip 

edeceğiz. 

 Bu hafta yapılacak olan FED’in FOMC toplantısı haftanın en önemli olayı. Beklenti FED’in tahvil alımlarını 

10 milyar $ daha azaltarak 35 milyar $’a indireceği şeklinde. Daha sonrasında FED Başkanı Yellen’ın 

yapacağı değerlendirmeler FED’in önümüzdeki süreçte atacağı adımlar açışından çok önemli. 

 Bu hafta ABD’de takip edeceğimiz en önemli veriler bugün açıklanacak olan sanayi üretimi, Salı günü 

açıklanacak olan enflasyon verisi ve konut verileri olacak. Euro Bölgesi’nde ise bugün açıklanacak olan 

enflasyon verisini yakından takip edeceğiz. 

 Makro Görüş 

 IŞİD’in Musul Konsolosluğu’ndaki çalışanları kaçırması, Irak’ın en çok ihracat yapılan ikinci ülke olması ve 

petrol fiyatlarının cari açığa etkisi göz önüne alındığında, Türkiye piyasaları Irak’taki olaylardan en çok 

etkilenen piyasalardan biri oldu. 

 Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi aylık bazda %1 artarak %0,4 olan 

beklentinin üzerinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise %4,6 yükseliş gösterdi. 

 2014 yılı ilk çeyrek büyüme oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre beklentilere paralel %4,3 olarak 

açıklandı. Sektörel bazda, imalat sanayi %4,9 büyürken, finans ve sigorta sektörü %13,9 büyüme kaydetti.  

 Nisan ayı ödemeler dengesi verisine göre Nisan ayı cari açığı beklentilere paralel 4,8 milyar $ olarak 

gerçekleşti. Buna göre, cari açık 12 aylık bazda 56,8 milyar $ olarak gerçekleşti. 

 Bu hafta yurtiçinde takip edeceğimiz en önemli veriler bugün açıklanacak olan işsizlik oranı verisi ve bütçe 

dengesi, Cuma günü açıklanacak olan TCMB Beklenti Anketi verileri olacak. Ayrıca Merkez Bankası Erdem 

Başçı’nın bugün Konya’da yapacağı sunumu da yakından takip edeceğiz. 
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 Yurtiçi Piyasalar 

 Makro tahminleri ve şirket bazlı beklentileri gözününe alarak Ata Yatırım Araştırma Bölümü önümüzdeki 

12 aylık BIST-100 endeks hedefini 95,000 olarak revize etmiştir. Değerleme olarak BIST, gelişmekte olan 

ülke endekslerine göre Fiyat/Kazanç oranı bazında %3,0; gelişmiş ülke endekslerine göre %26,6 iskontolu 

durumdadır. (Kaynak: Bloomberg)  

 Geçen hafta ECB’nin faiz indirmesi ile gelişmekte olan ülke piyasaları lehine bir gelişmedir. Avrupa’ya 

yakınlığı nedeniyle Türkiye Avrupa kaynaklı sermaye girişlerinden en fazla yararlanan gelişmekte olan 

ülke konumunda bulunuyor. FED’in ise bu hafta para politikası duruşunda piyasaları etkileyecek bir 

değişiklik yapmasını beklemiyoruz. 

 ECB’nin parasal genişlemesi, düzelen cari açık ve enflasyon dinamiklerinin, ilerleyen aylarda Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimine yardımcı bir ortam hazırladığını düşünüyoruz. Bunun 

piyasalara etkisi olumlu olacaktır. Irak’taki gelişmeleri ise jeopolitik olarak analiz etmek yerine Ukrayna 

ve Suriye krizlerine benzetiyoruz ve bu olayın etkilerinin orta ve uzun vade ekonomik beklentilerimizi 

değiştirmeyeceğini düşünüyoruz. 
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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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