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ABD’de ÜFE Haziran’da aylık bazda %0,2 gerilerken, yıllık bazda %0,8 oranında azaldı.  

Türkiye’de Nisan döneminde işsizlik oranı %12,8 seviyesinde gerçekleşti.  
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Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, 250 milyar EUR tutarında kredi imkânı ve 500 milyar EUR 

tutarında doğrudan maddi yardımı kapsayan toplam 750 milyar EUR’luk ekonomik kurtarma fonu 

kurulmasını teklif etti. İtalya ve Fransa sanayi üretim verilerinin Avrupa’da iktisadi faaliyetin 

toparlanması ile ilgili beklentileri desteklemesi sonucu Avrupa borsaları 3 günlük düşüşün ardından 

haftanın son işlem gününde yükseldi.  Gösterge endeks EuroStoxx 50 banka, otomotiv, gıda ve içecek 

sektörleri öncülüğünde %1,07 yükselerek 3.296 puandan kapandı. 

ABD’de ÜFE Haziran ayında aylık bazda %0,2, yıllık bazda %0,8 oranında düşüş kaydetti. Piyasa 

beklentisi ÜFE’nin aylık bazda %0,4 artacağı yönündeydi. ABD’de Kovid-19 yeni vaka sayısının rekor 

artışlar kaydetmesi ve tecrit önlemlerinin tekrar alınabileceği endişeleri ile günün ilk bölümünde 

gerileyen borsa endeksleri, aşı geliştirme çabaları ve salgın tedavisi ile ilgili olumlu haber akışı eşliğinde 

gelen alımlar sonucu bankacılık ve finans sektörü önderliğinde günü yükselişle kapattı. ABD’de ikinci 

çeyrek bilanço açıklamaları dönemi bu hafta bankacılık ve finans sektörü ile başlıyor. ABD Başkanı 

Trump’ın salgın nedeniyle ABD ve Çin ilişkilerinin zarar gördüğünü ve Çin ile ikinci faz ticaret 

anlaşmasının düşünülmediğini açıklaması piyasalar tarafından takip edildi. Diğer yandan, Çin hükümeti 

tarafından ABD’nin Çinli yetkililere Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi kaynaklı yaptırım kararına ilişkin 

olarak mütekabiliyetle cevap verileceği açıklandı. Risk iştahının yüksek seyretmesine rağmen güvenli 

liman arayışına yönelen yatırımcılardan gelen talep ile ABD 10 yıllık hazine tahvilleri gün içinde %0,569 

ile Nisan ortasından bu yana en düşük seviyesini gördü. Ekonomik beklentiler ile ilgili önemli bir 

gösterge niteliği taşıyan 10 yıllık ve 2 yıllık ABD hazine tahvil faiz oranları arasındaki fark (spread) gün 

içinde 42,7 puana kadar gerileyerek Mayıs başından beri en düşük değerini kaydetti. Sabah saatlerinde 

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleniyor. 

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yayımladığı rapora göre, Haziran ayında küresel petrol arzı günlük 

86,9 milyon varile gerileyerek son 9 yılın en düşük seviyesine indi. IEA, küresel petrol talebinin bu yıl 

salgına karşı alınan önlemler ve petrol talebindeki düşüş nedeniyle günlük ortalama yaklaşık 8 milyon 

varil azalacağını, 2021’de ise günlük ortalama 5,3 milyon varil artacağını öngördü. Cuma günü Brent 

türü ham petrolün varil fiyatı %2,1 artışla 43,2 USD’ye yükseldi. Geniş kullanım alanı nedeniyle küresel 

ekonomik aktivitenin seyri açısından bir öncü gösterge niteliği taşıyan bakır, küresel üretimin %25’inden 

fazlasının gerçekleştiği Şili’de salgının işçiler arasında hızlı yayılması ve bazı üretim tesislerinin geçici 

olarak kapatılması sonucu oluşan arz endişeleri ve Çin talebinde gözlenen tedrici artış nedeniyle spot ve 

vadeli Londra Metal Borsası (LME) kontratlarında son 14 ayın en yüksek fiyat seviyelerini görerek 6.300 

USD/ton ve üstünü test etti. Çin’in artan demir cevheri talebi ve küresel ekonomik toparlanma 

beklentileri ile son 7 haftadır yükselen Baltık Kuru Yük Endeksi (BDI) haftanın son işlem gününde 1.810 

USD seviyesinden işlem gördü ve geçtiğimiz haftayı %4’ü aşan düşüşle ile kapattı. BDI gibi konteyner 

navlunlarında da, Nisan ayı sonundaki keskin düşüşlerin ardından son dönemde yükselişler gözleniyor.  

Yurt içinde salgının olumsuz ekonomik etkilerinin hissedildiği Nisan döneminde işsizlik oranı yıllık bazda 

0,2 puan düşüş kaydederek %12,8 seviyesine geriledi. Bu dönemde işgücüne katılım oranı %47,2 ile 

Şubat 2013’den bu yana en düşük seviyesine inerken, istihdam oranı %41,1 oldu. 15-24 yaş grubunu 

kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yıllık bazda 1,2 puan artarak %24,4’e yükselirken, tarım dışı işsizlik 

oranı %14,9 seviyesinde gerçekleşti. Nisan döneminde hizmet sektörü istihdamında geçen yılın aynı 

dönemine göre kaydedilen 1,5 milyon kişilik düşüş dikkat çekti. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik 

oranı ise Mart dönemine göre 0,7 puan artarak %13,8 oldu. Diğer yandan, Otomotiv Sanayii Derneği 

verilerine göre Kovid-19 nedeniyle Mart ve Nisan’da üretime kademeli olarak ara veren sektörde 

traktör üretimi hariç toplam otomotiv üretimi 2020’nin ilk yarısında yıllık %29 azalarak 519 bin, toplam 

otomotiv ihracatı da adet bazında %37 azalarak 402 bin adet oldu.  

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,85 düşerek 114.809 puandan tamamlarken, toplam işlem 

hacmi 22,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 14 baz puan artarak 525 oldu. 2 

yıllık gösterge tahvilin bileşik faiz oranı 35 baz puan artışla %10,31 oldu. Bu sabah USD/TL 6,86, EUR/TL 

ise 7,77 düzeylerinde seyrediyor. Bugün yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, perakende satış 

endeks verileri ile TCMB Beklenti Anketi takip edilecek. 

Dünya Borsaları                                               Kapanış

MSCI Dünya Borsaları 2.260 0,84

MSCI GOÜ 1.069 0,96

MSCI Japonya Hariç Asya* 554 1,21

Dow Jones 26.075 1,44

S&P 500 3.185 1,05

Euro Stoxx 50 3.296 1,07

Shanghai* 3.432 1,45

Nikkei* 22.738 2,00

Pariteler                                 Kapanış

EUR/USD 1,1298 0,15

USD/JPY 106,76 0,49

Emtia Fiyatları Kapanış

Brent Petrol (USD/varil) 43,2 2,10

Altın (USD/ons) 1.801 0,05

Risk  Göstergeleri Kapanış

ABD Hazine Tahvil Faizi* %0,63 3 bp

VIX 27,29 1,97

CDS-TR (5-Y) 525 14 bp

Yurt İç i  P iyasalar Kapanış

BIST-100 114.809 0,85

USD/TL 6,8618 0,05

Euro/TL 7,7582 0,20

2-Y Gösterge Tahvil Faizi %10,31 35 bp

%Değişim

(*) 10-Y

Değişim

(*) TSİ 08:30 verileridir.

%Değişim

%Değişim

%Değişim

Cuma                            Veri Gündemi Bugün

Yurt Dışı Dönemi Beklenti Gerçekleşme Yurt Dışı Dönemi Beklenti Önceki

ABD ÜFE, yıllık Haziran -%0,2 -%0,8

Yurt İçi Yurt İçi

İşsizlik Oranı Nisan %12,8 Cari Denge Mayıs -4 milyar USD -5,06 milyar USD

Perakende Satışlar, aylık Mayıs -%21,0

Sanayi Üretimi, yıllık Mayıs -%22,5 -%31,4
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(*) Endeksteki artış ABD dolarının değer kazandığını gösterir.  
Kaynak: Datastream, Reuters 

YASAL UYARI 

Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendir-

me amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak 

yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, 

raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, 

değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildi-

rimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlar-

dan Türkiye İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. 

İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen 

çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır. 
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Bütün yayınlarımıza https://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 
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