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Prof. Dr. Göksel Aşan
Son derece yoğun ve açıkçası zor bir
haftayı geride bıraktık. Hem içeride hem
de dışarıda hızlı bir veri akışı oldu. S&P
derecelendirme
raporu
ile
birlikte
hareketlenen ortam enflasyon verisinin
açıklanmasının ardından oldukça olumsuz
bir havaya büründü. Aslında olumlu
yorumlanabilecek verilerin de geldiği bir
haftaydı
ancak
özellikle
enflasyon
moralleri oldukça bozdu. Diğer bir önemli
gelişme Hükümet tarafından açıklanan
ekonomik kararlar oldu. Tabii ki seçim
önümüzdeki 2 ay boyunca ana gündem
olmaya devam edecek. Dışarıda ise
Dolar’ın yükselişi dikkat çekti. Özellikle
ABD ekonomisindeki canlılığın artışı ve
bunun yarattığı faiz artışı beklentisi
Dolar’ın
yükselişinde
etkili
oldu.
Avrupa’dan gelen verilerin tersi bir
tabloyu göstermesi de bu değişimde etkili
oldu.
S&P yaptığı “sürpriz” açıklama ile
Türkiye’nin kredi notunu BB- seviyesine
düşürdüğünü duyurdu. Aslında daha
önceki BB seviyesi de yatırım yapılır
düzeyin altındaydı ancak yine de not
düşüşünün getirdiği hem algı boyutunda
hem de teknik boyutta olumsuzluklar
olacağı açıktı. Zira ilk etkisini kurlar
üzerinde gösterdi. Dolar kurunda 4 TL’nin
altına doğru hareket görür müyüz diye
beklerken açıklamanın ardından maalesef
yön yine yukarıya döndü. Raporun
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ayrıntısına fazla girmeyeceğiz. Zira bu
raporların
bağlamından
tamamen
koptuğuna dair kanaatimizi daha önce
yazmıştık. Sadece şunu ifade edelim; şu an
Türkiye’nin var olan ekonomik tablosu,
S&P’nin notumuzu teyit ettiği 27 Şubat
tarihinde var olan tablodan daha iyi
durumdadır. Raporda en çok endişe
edildiği belirtilen cari açıkla ilgili 27
Şubat’ta ellerindeki tek data Ocak ayı dış
ticaret rakamıydı ve 9 Milyar Dolar’ın
üzerine çıkmıştı. Şimdiki rapor yazılırken
ellerinde Şubat ve Mart rakamları da vardı
ve açığın 5 Milyarın biraz üzerinde
olduğunu gösteriyordu. Ayrıca özellikle
Turizm gelirlerinin beklenenin çok
üzerinde
olacağı
da
açıklanmış
durumdaydı.
Yani
önceki raporun
yayınlandığı tarihe göre cari açık
konusunda endişelerin artması değil tam
tersine azalması beklenirdi ancak görünen
o ki S&P sadece verilere bakmıyor. Son
olarak bu raporun içeriğinin bizim
uzmanlık alanımız dışında kaldığını,
konumuz ekonomi olduğu için raporun
içeriğinin değil ama sonuçlarının bizim
ilgi alanımıza girdiğini belirtelim.
Nisan ayı enflasyonu maalesef hem
piyasanın hem de bizim beklentimizin
oldukça üzerinde geldi. EPAM olarak
beklentimiz %1,3 olması ve yıllık
enflasyonunda aynı düzeyde kalması
yönündeydi. Sonuç beklentimizin yaklaşık
0,6 puan üzerinde gelmiş oldu. Alt
gruplara bakıldığında sürpriz denebilecek
bazı rakamlar var. Gıda fiyatlarındaki
negatif artış (ki biz sıfıra yakın
bekliyorduk) bunlardan biri. Diğer yandan
giyimdeki %10’un üzerindeki artış tam bir
tatsız sürpriz. Elbette sezon açılışı olduğu
için giyimde fiyatlarda hızlı artış doğaldır.
Bununla birlikte %5-%7 arası beklenilen
bu artışın 10’un üzerinde çıkması
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beklentilerin çok ötesinde. Diğer önemli
bir artışı da ulaştırma kaleminde gördük.
Petrol fiyatları ve kur artışlarından
kaynaklı bu yükseliş genel enflasyon
oranına da ciddi bir katkı yapmış
durumda. Burada bir parantez açıp bu tür
oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde
otomatik fiyat ayarlama mekanizmasının
tekrar gözden geçirilmesi gerektiği
yönündeki kanaatimizi ekleyelim. Bir
diğer yüksek kalem konut oldu. Burada
beklenti %1’in altı olmasına rağmen
gerçekleşen artış %1,26 oldu. Nisan ayı
enflasyon rakamları, fiyat artışlarının
önemli bir kısmının maliyet kaynaklı
olduğu yönündeki kanaatimizi daha da
güçlendirmiştir. Diğer yandan dövizin
etkisine dair Merkez Bankası’nın yaptığı
çalışmalar ve açıklamaların ötesinde bir
geçişgenlik
olduğunu
düşünüyoruz.
Elimizde henüz bir çalışma yok ancak alt
kırılımlardan sezgisel olarak böyle bir
sonuca ulaşmak mümkün. Umarız Merkez
Bankası araştırmacıları yeni bir çalışma
yaparlar ve sezgilerimizde yanıldığımızı
gösterirler. Önümüzdeki ay baz etkisi
enflasyonda yardımcı olmayacak. Zira
Mayıs 2017 enflasyonu aylık %0,45
düzeyindeydi. Bu sene için bu oranın
üzerinde kalacağımızı söylemek mümkün.
Bu yüzden Mayıs ayı sonunda yıllık
enflasyonda artış göreceğiz. Kur tahmini
hiçbir zaman vermiyoruz ancak piyasanın
yıl sonu enflasyonunun %11 civarında
olma ihtimalini satın aldığını bu yüzden
Mayıs ayında yüksek çıkacak rakamların
kur
üzerinde
fazladan
bir
baskı
oluşturmayacağını söyleyebiliriz.
Önceki bültenlerimizde ihracatın 2018
boyunca
her
ay
aylık
rekorlar
kırabileceğini yazmıştık. Nisan ayı da bu
konuda bizi yanıltmadı ve aylık ihracat
rekoru kırıldı. Yeri gelmişken benzer bir
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gelişmenin turizm tarafında da olduğunu
söyleyelim. İlk üç aylık veriler turist
sayısında bir rekoru gösteriyor. Turizm
gelirlerinde 2014 yılı ilk üç ayının bir
miktar gerisindeyiz ancak burada kur
etkisini de hesaba katmamız gerekiyor.
Şayet bu tempo devam ederse turizmde
hem sayı hem de gelir olarak yıllık rekor
kırılabilir.
Hükümet hafta içinde, içerisinde vergi affı,
imar barışı, emekliler ikramiye gibi
başlıkları olduğu bir yeni paket açıkladı.
İlk bakışta seçime yönelik olduğu
düşünülebilecek bu paketin ayrıntılarına
baktığımızda zaten uzun süredir devam
eden çalışmaların olduğunu görmek
mümkün. Özellikle imar barışı konusunda
geçtiğimiz yıldan başlamış bir çalışma
vardı ve neticelenmiş oldu. Buradan
bütçeye bir kaynak bekleniyor. Benzer
şekilde vergi vb. borçların yeniden
yapılandırılmasından
elde
edilmesi
beklenen bir gelir de söz konusu.
Emeklilere verilecek ikramiyeler ve 65 yaş
üstü sosyal güvencesi olmayan yaşlılara
yapılacak zammın bütçeye yükü yaklaşık
26 Milyar TL olacak. Bütçe gelirlerinin bu
sene planlanandan daha hızlı artması ve
paketten gelmesi muhtemel kaynaklar bu
yükü fazlası ile karşılanmasına olanak
sağlayacaktır.
Bu
açıdan
OVP’de
hedeflenen bütçe dengesinin bu sene de
yakalanacağını düşünüyoruz. Bu yıl mali
disiplin cephesinde herhangi bir risk
görmüyoruz.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı geçici dış
ticaret verilerini açıkladı. Nisan ayında dış
ticaret açığı bir önceki yıla göre yaklaşık
1,6 Milyar USD artışla 6,6 Milyar USD
oldu.
Artışta
petrol
fiyatlarındaki
yükselmenin payı olduğu aşikâr. Bizim
tahminimiz Nisan ayı cari işlemler
açığının 4,8-5 Milyar USD arasında
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olacağıdır. Sene sonu cari açığın %5,5
civarında olacağına dair beklentimizi
sürdürüyoruz. Bununla birlikte özellikle
turizm gelirleri ve seçim sonrası
ekonominin
genel
görünümündeki
değişikliklere bağlı olarak bu oranı aşağı
doğru revize etme ihtimalimiz olduğunu
da belirtelim.
Geçtiğimiz hafta ABD’den arka arkaya
olumlu (ABD ekonomisi için) veriler
gelirken Avrupa’dan gelen veriler pek iç
açıcı değildi. ABD ekonomisi uzunca bir
süredir var olan canlılığını koruyor. Hafta
içi istihdam verisi beklenenin bir miktar
altında gelse de işsizliğin %4’ün altına
inmesi ivmeyi yine yukarıya çevirdi. Hafta
başında 1,21 olan Euro/Dolar paritesi
haftayı
1,196
düzeyinde
kapadı.
Avrupa’da enflasyon verileri beklenenin
altında kaldı. Ayrıca ekonomik faaliyete
ilişkin veriler de beklenen düzeyde
gerçekleşmedi. Özellikle tüm PMI’lar
beklentilerin altında gerçekleşti. Bu

gelişmeler bir yandan FED’in faiz arttırma
ihtimalini güçlendirirken diğer yandan
AMB’nin parasal genişlemeyi devam
ettireceğine de işaret ediyor. Bu tablo bir
süre daha paritede aşağı yönlü bir hareket
olabileceğini gösteriyor. Biz yılın başından
bu yana FED’in en fazla 3 faiz artışı
yapacağına dair kanaatimizi aktarıyoruz.
Var olan tablo gerçekleşmenin de bu
yönde olacağını gösteriyor. Son olarak
şunu ifade edelim; bizim için paritenin
düşüşü pek istenir bir durum değil.
İthalatımızın önemli bir kısmını USD,
ihracatımızın da yine önemli bir kısmını
Euro ile yapıyoruz. Bu yüzden güçlü
Euro-zayıf Dolar bizim tercih ettiğimiz bir
tablodur. Ayrıca ihracatımız açısından
Avrupa’daki toparlanmanın hız kesmeden
devam etmesi de oldukça hayati.

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,87 arttı
TÜFE’de 2018 yılı Nisan ayında bir önceki
aya göre %1,87, bir önceki yılın Aralık
ayına göre %4,69, bir önceki yılın aynı
ayına göre %10,85 ve on iki aylık
ortalamalara göre %11,06 artış gerçekleşti.
Aylık en yüksek artış %10,40 ile giyim ve
ayakkabı grubunda oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı
Nisan
ayında
endekste
yer
alan
gruplardan, ulaştırmada %3,54, çeşitli mal
ve hizmetlerde %2,32, ev eşyasında %2,11
ve eğlence ve kültürde %1,67 artış
gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş gösteren
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grup %0,21 ile gıda ve alkolsüz içecekler
oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı
Nisan ayında endekste düşüş gösteren bir
diğer grup ise %0,04 ile haberleşme oldu.
Yıllık en fazla artış %16,75 ile ev eşyası
grubunda gerçekleşti
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre
ulaştırma %16,45, giyim ve ayakkabı ile
çeşitli mal ve hizmetler %12,03 ve lokanta
ve oteller %11,88 ile artışın yüksek olduğu
diğer ana harcama gruplarıdır.
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Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık %2,60 arttı
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018
yılı Nisan ayında bir önceki aya göre
%2,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre
%8,03, bir önceki yılın aynı ayına göre
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%16,37 ve on iki aylık ortalamalara göre
%15,36 artış gösterdi.
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Nisan ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %8,59 oranında, ithalat ise % 15,42
oranında artmıştır.
2018 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı
ayına göre; ihracat, %8,59 artarak 13
milyar 879 milyon dolar, ithalat, %15,42
artarak 20 milyar 531 milyon dolar, dış
ticaret hacmi, %12,56 artarak 34 milyar 410
milyon dolar, dış ticaret açığı, %32,83
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artarak 6 milyar 652 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir. Nisan ayında ihracatın
ithalatı karşılama oranı %67,6 olmuştur.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı
Nisan ayında %71,8 iken, 2018 yılı Nisan
ayında %67,6 olarak gerçekleşmiştir.
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S&P Türkiye'nin kredi notunu 'bozulan mali disiplin ve yüksek enflasyon' gerekçesiyle
düşürdü
Uluslararası
kredi
derecelendirme
kuruluşu Standard & Poors (S&P),
Türkiye'nin yabancı para cinsi kredi
notunu, bozulan mali disiplin ve yüksek
seyreden enflasyonu gerekçe göstererek
bir basamak düşürdü. Türkiye'nin kredi
notu BB seviyesinden BB- seviyesine
çekildi ve notun görünümü durağan
olarak
belirlendi.
S&P'den
yapılan
açıklamada, "Notun düşürülmesi, krediye
bağımlı biçimde büyüyen ve aşırı ısınan
Türkiye ekonomisinde sert iniş riskine
işaret ediyor" dendi. 2017'de %7,4

7 Mayıs 2018

büyüyen Türkiye ekonomisi için S&P'den
"Özel sektörden sıkıntı sinyalleri gelmeye
başlamış durumda. Ülkeden sermaye
çıkışı ve TL'nin değer kaybetmeye devam
etmesi bu trendi hızlandırabilir" dendi.
Ülkenin toplam borç yükünde kısa vadeli
borçların ağırlığının artması da risk
unsuru olarak yorumlandı. Cari açık ve
bütçe açığında görünümün kötüye
gittiğini ifade eden S&P, Merkez
Bankası'nın siyasi baskılarla mücadele
ettiğini de ifade ederek enflasyon
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hedefinin

2012'den

bu

yana

tutturulamadığına dikkat çekti.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Hazırlandı.
Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak da
bilinen “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların
Yeniden
Yapılandırılması
ile
Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun Tasarısı” 30 Nisan 2018 tarihinde
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na
sunuldu.
Kanun
Tasarısının
hazırlanmasında temel olarak daha önce
uygulanan ve benzer içerikli olan
19.8.2016 tarihli ve 6736 sayılı Kanun'dan
yararlanıldığı görülmektedir. Ancak bu
Tasarıda, farklı olarak, imar barışı gibi çok
önemli düzenlemeler de yer almaktadır.
Söz konusu Kanun Tasarısında;

-Kesinleşmiş alacaklara,
-Kesinleşmemiş veya dava safhasında
alacaklara,
-İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan
vergilere,
-Matrah artırımına,
-İşletme kayıtlarının düzeltilmesi,
-İmar barışına
ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir.

Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %31,3 arttı

Türkiye'nin turizm geliri, yılın ilk
çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine
kıyasla yüzde 31,3 artarak 4 milyar 425
milyon 237 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın
ocak-mart dönemine ilişkin turizm
istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, turizm geliri ilk çeyrekte
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
31,3 arttı ve 4 milyar 425 milyon 237
bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep
telefonu dolaşım ve marina hizmet
harcamaları hariç) yüzde 76,1'i yabancı
ziyaretçilerden, yüzde 23,9'u ise yurt
dışında
ikamet
eden
vatandaş
ziyaretçilerden elde edildi.
Söz
konusu
dönemde
yapılan
harcamaların 3 milyar 984 milyon 962
bin doları kişisel, 440 milyon 275 bin
doları ise paket tur harcamalarından
oluştu.
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Ziyaretçilerin kişi başına ortalama
harcaması 723 dolar, yabancıların
ortalama harcaması 682 dolar, yurt
dışında ikamet eden vatandaşların
ortalama harcaması ise 869 dolar olarak
gerçekleşti.
Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı,
söz konusu dönemde yüzde 26,4 artarak
6 milyon 122 bin 182 kişi oldu.
Bunların yüzde 80,2'sini (4 milyon 908
bin 831 kişi) yabancılar, yüzde 19,8'ini
(1 milyon 213 bin 351) ise yurt dışında
ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri
ziyaret
eden
vatandaşların
harcamalarından oluşan turizm gideri de
geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde
26,1 artarak 1 milyar 79 milyon 8 bin
dolar oldu. Bunun 842 milyon 277 bin
doları kişisel, 236 milyon 731 bin doları
ise paket tur harcamaları olarak
kayıtlara geçti.
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Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
9,1 artarak 2 milyon 70 bin 534 kişi

oldu. Bunların kişi başı ortalama
harcaması 521 dolar olarak gerçekleşti.

Ortalama aylık net ücrette Orta ve Batı Avrupa’nın gerisindeyiz

Avrupa İstatistik Kurumu ve diğer veri
üretenlerin 2017 yılına ilişkin raporlarına
göre Türkiye, vergi sonrası aylık ortalama
net ücrette 528 Euro (2.110 TL) ile
sanayileşmiş Batı Avrupa ülkelerinin yanı
sıra, Macaristan, Hırvatistan, Slovenya ve
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Polonya gibi rakip ülkelerin de gerisinde
yer alıyor.
Ortalama ücret seviyesinde Balkan
ülkeleri ile Rusya, Gürcistan ve Ukrayna
gibi Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler
Türkiye’nin gerisinde yer alırken, Orta ve
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Batı
Avrupa
ülkelerinin
tamamı
Türkiye’nin çok üzerinde ortalama ücrete

sahip bulunuyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek 1,50-1,75 aralığında sabit
tuttuğunu açıkladı.
FOMC üyeleri, piyasaların beklediği gibi,
oy birliğiyle faiz kararında değişikliğe
gitmeme kararı aldı ve politika faizini
değiştirmeyerek 1,50-1,75 aralığında sabit
tuttuğunu duyurdu. Karar metninde, iş
gücü
piyasasının
güçlendiği
ifade
edilirken, ekonomik faaliyetlerin ılımlı
şekilde arttığı belirtildi. İstihdam artışının
güçlü olduğuna yer verilen metinde, son
aylarda işsizlik oranının da düşük olduğu
kaydedildi. Metinde, son 12 aylık bazda
enflasyonun yüzde 2'ye yaklaştığına

dikkat çekilirken, para politikasının güçlü
iş gücü piyasası koşullarını desteklediği
vurgulandı. Uzmanlar, ABD'de enflasyon
oranının Fed'in hedefi olan yüzde 2'ye
yaklaştığına işaret ederek, bankanın
haziran ayında faiz arttırma ihtimalinin
güçlendiğini belirtti. Fed, en son 21 Mart'ta
politika
faizini
25
baz
puan
arttırmıştı. Banka, geçen sene 3 kez olmak
üzere, Aralık 2015'ten bu yana toplam 6
kez faiz artışı yaptı.

Euro Bölgesi ekonomisi, yılın ilk üç aylık döneminde çeyreklik yüzde 0,4 ile altı çeyreğin
en zayıf büyümesini kaydetti
Euro Bölgesi'nde ekonomik büyüme ilk
çeyrekte hız keserek, Avrupa Merkez

yüzde 2,5 büyüdü. Beklenti yıllık bazda
yüzde 2,5 büyüme olacağı yönündeydi.

Bankası'na (AMB) parasal teşviklerin
geri
alınmasında
zorluk
oluşturabileceğini
işaret
ediyor.
Eurostat tarafından Çarşamba günü

Büyümedeki yavaşlamada kısmen kötü
hava etkili olurken, Çarşamba günkü
bir rapora göre imalar yılın ikinci
çeyreğinin başında ivme kaybetmeyi

yapılan açıklamaya göre Euro Bölgesi
ekonomisi, 2018 yılının ilk çeyreğinde

sürdürdü. İhracat artışı hız keseken,
bazı şirketler güçlü euroyu işaret etti.

bir önceki üç aylık dönemde göre
düzeltilmiş olarak yüzde 0.4 ile 6
çeyreğin en zayıf büyğmesini kaydetti.
Beklenti yüzde 0.4 büyüme olacağı
yönündeydi.Euro Bölgesi ekonomisi
aynı dönemde bir önceki yılın aynı

Bölge ekonomisinde bir önceki çeyreğe
ilişkin büyüme verisi çeyreklik yüzde
0.4'ten yüzde 0.7'ye revize edilirken (10
yılın en iyi performansı), yıllık bazda
yüzde yüzde 2.7'den yüzde 2.8'e revize

dönemine

göre

düzeltilmiş

edildi.

olarak

Türkiye 10 yıllık tahvil faizi, Cuma günkü işlemlerle rekor kırdı
Türkiye'nin 10 yıl vadeli hazine
tahvillerinin faizi, haftanın son işlem
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gününde yüzde 13,60 seviyesine kadar
tırmanarak rekor kırdı. Perşembe günü
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açıklanan Nisan ayı enflasyon verisinin
beklentilerin üzerinde gelmesi, Türkiye
varlıklarının satışında etkili oldu. TÜİK
verilerine göre tüketici fiyatları,
Nisan'da yıllık 10.85, aylık bazda ise
yüzde
1,87
artış
kaydetti.
Dolar/TL kuru, enflasyon verisinin
ardından 4.1934'lük 11 Nisan rekorunu
aştı. Kur, Perşembe ve Cuma günleri
yükselişini sürdürerek 4.26 seviyesine
yaklaştı. TCMB'den gelebilecek olası bir

faiz artırımına yönelik piyasa beklentisi
kurdaki yükselişle birlikte artıyor. Yurt
dışı tarafta ise doların önemli paralar
ve gelişen piyasa paraları karşısındaki
yükselişi de etkili oluyor. Dolar
Endeksi'nin (92.51) güçlü seyri gelişen
piyasa paraları üzerindeki baskıyı
artırıyor. Türkiye 10 yıllıklarının faizi,
TSİ 11:15'te yüzde 1,12 artıda yüzde
13,60 oldu. 2 yıl vadelilerin faizi ise
yüzde 14,72 seviyesinde bulunuyor.

Çin’de 1 ve 10 yıllıkların faiz farkı 15 ayın zirvesinde
Çin'in getiri eğrisi, merkez bankasının
gevşek likiditeyi hoş gördüğüne ilişkin
sinyallerin etkisiyle yatırımcıların kısa
vadeli tahvillere yönelmesi sonrasında
bir yıldan uzun bir sürenin en dik
haline geldi. Çin'de 1 ve 10 yıl vadeli
hazine tahvillerinin faiz farkı 74 baz
puan ile Şubat 2017'den bu yana en
yüksek seviyesine ulaştı. Zorunlu
karşılık oranında gidilen indirim,
geçtiğimiz ay tahvillerdeki ralliye katkı
sağlamıştı. Şimdi ise faizlerin o kadar
düşük olmamasına karşın kısa vadeli
tahviller uzun vadelilere göre daha iyi
performans
gösteriyor.
Likiditeye
ilişkin bir gösterge olan Şanghay
Bankalar Arası Faiz Oranı, geçtiğimiz
hafta Ocak 2017'den beri en düşük
seviyesini görmüştü.
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GELECEK HAFTANIN VERİLERİ

08.05.2018

00:00

İhracatlar - Yıllık (Çin)

08.05.2018

00:00

İthalatlar - Yıllık (Çin)

08.05.2018

00:00

Ticaret Dengesi (Çin)

09.05.2018

15:30

ÜFE - Aylık (ABD)

09.05.2018

15:30

ÜFE - Yıllık (ABD)

09.05.2018

15:30

Çekirdek ÜFE - Aylık (ABD)

09.05.2018

15:30

Çekirdek ÜFE - Yıllık (ABD)

09.05.2018

17:30

Ham Petrol Stokları (ABD)

09.05.2018

20:15

Bostic'in Konuşması (ABD)

10.05.2018

02:50

Cari Denge (Japonya)

10.05.2018

04:30

TÜFE - Yıllık (Çin)

10.05.2018

11:00

Avrupa Merkez Bankası Aylık Rapor (EURO)

10.05.2018

11:30

Sanayi Üretimi - Yıllık (İngiltere)

10.05.2018

11:30

İmalat Üretimi - Yıllık (İngiltere)

10.05.2018

11:30

Ticaret Dengesi (İngiltere)

10.05.2018

14:00

Faiz Oranı Kararı (İngiltere)

10.05.2018

14:00

Toplam Parasal Genişleme (İngiltere)

10.05.2018

15:30

TÜFE - Aylık (ABD)

10.05.2018

15:30

TÜFE - Yıllık (ABD)

10.05.2018

15:30

Çekirdek TÜFE - Aylık (ABD)

10.05.2018

15:30

Çekirdek TÜFE - Yıllık (ABD)

11.05.2018

15:30

Bullard'ın Konuşması (ABD)

11.05.2018

17:00

Michigan Tüketici Beklentileri (ABD)

11.05.2018

17:00

Michigan Tüketici Hissiyatı (ABD)
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