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Aralık’ta aralık verelim…  
 
Geride bıraktığımız haftanın küresel makro veri akışında, Almanya ve İngiltere’nin çeyrekten çeyreğe 
büyüme kaydederek teknik resesyondan kaçınması ve Euro Bölgesi milli gelir artışının beklentiyi 
aşmasına karşılık Hong Kong’un son on yıldır ilk kez resesyona girmesi öne çıktı. Enflasyonda ise zayıf 
seyir, ABD’de çekirdek enflasyon’un %2.3’e gerilemesi, Almanya ve İngiltere’de düşük gerçekleşmeler 
ile korundu. ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelen haberlerle son günlere doğru risk iştahının 
güçlenmesiyle ABD borsaları yeni tarihi zirvelerini görse de, EM borsalarında yüklü satışlar görülmesi 
dikkat çekti. ABD’de önceki hafta %1.94 seviyesini aşan 10 yıllık tahvil faizlerinin geçen hafta 10 baz 
puan gerilemesi kafaları karıştırsa da, bu hafta ortasında açıklanacak FOMC özetleri sonrası yükseliş 
eğiliminin devamı daha olası görünüyor.  

Çelişkili açıklamalar… Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow’un Çin ile birinci aşama ticaret 
anlaşmasının iki tarafın yakın temasta çalışmasıyla son safhasına yaklaşıldığını açıklaması ticaret 
anlaşması umutlarını güçlendirdi. Oysa, Wall Street Journal'ın daha önce yayınlanan bir haberinde, 
Çin’in ABD'den belirli bir miktarda tarımsal ürün alımı için taahhüt vermekten kaçındığı ve Çin Ticaret 
Bakanı Gao Feng’in anlaşmanın tarifelerle başladığını ve tarifelerin geri çekilmesiyle 
noktalanabileceğini söylediği bildiriliyordu. 

Konuştukça açılıyor... ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturması kapsamında, ABD Kongresi’nde 
Cuma günkü oturumda soruşturmada kilit isimlerden eski Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanovitch 
Cumartesi ise Taylor’ın yardımcısı David Holmes ifade verdi. Holmes’ın ifadesinde 26 Temmuz’daki 
Trump ile Sonland telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamaların Sonland’ın ifadesi ile çelişmesi 
dikkat çekerken, Sonland’ın avukatları ifade ile ilgili yeni açıklamaların bu hafta yapılabileceğini 
belirtmişti.  

Powell’dan aralık sinyali... Fed Başkanı Jerome Powell Kongre'deki sunumlarında ekonomi rayında 
gittiği sürece mevcut para politikasının uygun olduğunu ve Aralık ayında faiz indirimine gitmek için 
fazla bir neden olmadığını söyledi. Powell "Ekonomi bizim beklentilerimizle uyumlu kaldıkça, büyüme 
ılımlı, istihdam piyasası güçlü ve enflasyon %2'lik hedefimizle simetrik oldukça şu anki para politikası 
duruşunun uygun olduğu görüşündeyiz" değerlendirmesini yaptı. Powell küresel anlamda yavaş 
büyüme ve ticaret politikalarını büyüme üzerinde olası riskler olarak belirtse de, piyasalar Aralık ayı faiz 
indirimi fiyatlamasını belirgin ölçüde kırpmış durumda. 

FOMC özetleri açıklanıyor... Bu hafta ise, 30 Ekim FOMC toplantısı özetleri Çarşamba günü 
açıklanacak. Söz konusu toplantıda, Fed beklentiye paralel olarak 25 bp faiz indirimle hedef aralığı 
yüzde 1.50 - 1.75 aralığına çekmişti. Oylamaya katılan 10 üyenin ikisi (yine George ve Rosengren) 
faizlerde indirime karşı oy kullanmıştı. FOMC karar metninde önemli bir değişiklik yapılmazken, parasal 
duruşu gösteren cümleden “genişlemeyi sürdürmek için uygun şekilde hareket edecek” ifadesini 
çıkarmış ve bu sinyal cümlesini “Komite, federal fon oranı için hedef aralığın gelecekteki patikasını 
belirlerken, ekonomik görünüme yönelik gelen bilgilerin sonuçlarını izlemeye devam edecek” şeklinde 
değiştirmişti. Bu değişiklik ise, Fed’in toplam 75 baz puan indirimden sonra parasal duruş açısından 
yeni gelen ekonomik verileri izleyeceği bir ara dönem ihtiyacı içinde olduğuna işaret ediyordu. 
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EM borsalarında satış... Gelişmiş piyasalar borsalarında, ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme 
sağlandığına ilişkin gelen açıklamalar ile yükseliş (ABD +%0.9, Almanya +%0.1, İngiltere -%0.7 ve 
Japonya -%0.4) hakimdi. Gelişmekte Olan Piyasalar (EM) borsalarında ise satışların belirgin olduğu bir 
görünüm (G.Afrika -%1.2, Çin -%2.5, Brezilya -%2.8, Rusya -%1.3 ve Türkiye +%2.2) vardı. Emtia 
fiyatlarında, petrol ve değerli metaller hariç alt gruplarda azalışlar gözlendi. Brent petrol haftayı %1.4 
artış ile 63.5 dolar civarında kapatırken, CRB “tüm emtialar” endeksi ise diğer gruplardaki sınırlı 
düşüşlerle haftayı %0.1 azalış ile geçti. ABD Doları ise tahvil faizlerinin geri çekilmesi nedeniyle, Euro’ya 
%0.3, Pound’a %1.0 ve Yen’e karşı %0.5 değer kaybetti. Doların öndegelen gelişmiş ülke paralarına 
karşı değerini gösteren DXY endeksi ise %0.4 azalışla 98.0 seviyesine indi. ABD Doları’nın EM para 
birimlerine karşı seyrinde ise karışık görünüm (Brezilya Real’ine %0.8, Rus Rublesi’ne %0.1, Çin Yuan’ına 
karşı %0.3 değer kazancı, G.Afrika Rand’ına %1.1 ve Türk Lirası’na karşı %0.5 değer kaybı) vardı.  

ABD’de enflasyon yine zayıf… Geçen hafta ABD’de ÜFE endeksi manşet veride %0.4 ve çekirdek 
veride %0.3 aylık artış ile beklentiyi geçti, TÜFE yıllık artışı ve çekirdek enflasyon %1.8 ve %2.3 
düzeyinde gerçekleşti. Perakende satışlar beklentiyi aşarken, Almanya ve İngiltere’de tüketici 
enflasyonu yıllık %1.1 ve %1.5 gerçekleşti. Euro Bölgesi sanayi üretimi düşüş beklentisinin aksine %0.1 
artarken, yıllık değişimi de -%1.7’ye toparlandı. Almanya’da üçüncü çeyrekte milli gelir çeyrekten 
çeyreğe %0.1 artarak teknik resesyondan kaçınmış oldu, yıllık artış ise %0.5 gerçekleşti. Euro Bölgesi 
milli gelir yıllık artışı da %1.2 ile beklentiyi aştı. İngiltere’de üçüncü çeyrek büyüme oranı %1.0 ile 
beklentinin altında kaldı. Merkez Bankaları’nın hafta içindeki toplantılarında, Meksika 25 baz puan 
indirimle politika faizini %7.50 seviyesine çekerken, Mısır ise faizini 100 baz puan düşüşle %12.25’e 
indirdi. Filipinler ise %4.0 olan faizlerini değiştirmedi. Bu hafta ise, piyasayı etkileme gücü olan veriler 
arasında, Euro Bölgesi Kasım ayı flash PMI endeksleri (beklenti imalat ve hizmetler için 46.4 ve 52.5) 
öne çıkıyor. 

Parite öncü aktivite göstergelerinden destek arıyor… Geçen haftaya 1.1015 seviyesinde giren parite, 
Powell’ın faiz indirimine gerek olmadığını belirtmesi ile hafta ortasında 1.0990 seviyesine kadar inerken, 
Almanya ve Euro Bölgesi büyüme verisinin beklenenden güçlü gelmesi sonrası haftayı 1.1050 
seviyesine yükselerek kapadı. Bu hafta ise, FOMC özetleri ve Euro Bölgesi flash PMI endeksleri pariteyi 
etkileyecek kritik unsurlar olarak görünüyor. Teknik olarak ise, 1.1130 seviyesindeki 100 günlük 
ortalamasının altında kalması yönü aşağıda tutarken, Ekim ayında aşağı yönde kıramadığı 1.09 
seviyesinin denenmesi söz konusu olabilir.  

Bu hafta, ABD’de konut inşaat istatistikleri ve satışları, Euro Bölgesi’nde flash PMI endeksleri, 
Japonya’da enflasyon ve flash PMI endeksi öne çıkıyor... Yukarıda bahsettiğimiz fiyatlamalar açısından, 
18 Kasım haftasında veri akışı yoğunluğu azalıyor. ABD’de konut inşaat istatistikleri (Salı), ikinci el konut 
satışları ve Philly Fed endeksi (Perşembe) ve flash PMI endeksleri (Cuma) açıklanırken, Euro Bölgesi’nde 
flash PMI endeksleri (Cuma), Japonya’da enflasyon ve flash PMI endeksi (Cuma) takip edilecek. Ayrıca, 
çekirdek enflasyonun zayıf kalmasıyla %1.83’e gerileyen 10 yıl vadeli tahvil faizinin FOMC özetlerine  
vereceği tepki izlenecek.    

Jeo-Politika: Pelosi’nin taktik değişikliği... ABD Kongresi’nde geçen hafta gerçekleşen kamuya açık 
ifade oturumları sonrası, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi şimdiye kadar konuya ilişkin 
kullandığı en sert dille Trump'ı, kendisine siyasi çıkar sağlamak amacıyla Ukrayna hükümetine baskı 
yapmak için Amerikan askeri yardımını kullanmakla suçladı ve bunun rüşvet suçu teşkil edeceğini 
kaydetti. Pelosi böylelikle Trump'ın Ukrayna'yla yaptığı pazarlığı (verilen bir şeye karşılık alınan bir şey) 
şimdiye kadar tanımlayan hukuk terimi “quid pro quo” yerine ilk kez anayasal suç sayılacak rüşvet 
meselesini gündeme getirmiş oldu. Pelosi bu değişlikliği, Trump'ın Zelensky'yle yaptığı telefon 
görüşmesinden bir gün sonra Amerika'nın Avrupa Birliği Temsilcisi Gordon Sondland'la siyasi 
soruşturmalara ilişkin yaptığı telefon görüşmeye kulak misafiri olan Amerika'nın Kiev Büyükelçiliği'nde 
görevli bir yetkilinin ifadeleri üzerine yaptı. Trump'ın Sondland'la yaptığı ancak hatırlamadığını iddia 
ettiği telefon görüşmesinin önümüzdeki günlerde azil süreci kapsamında kilit öneme sahip olması 
bekleniyor. 
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı 
hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. 
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri 
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi 
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece 
BÜRÜMCEKÇİ ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK’ın görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve 
yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, 
BÜRÜMCEKÇİ ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK’ın yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü 
kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen 
kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda 
kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 


