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Prof. Dr. Göksel Aşan
Veri akışı ve açıklamalar açısından
oldukça yoğun bir yedi günü geride
bıraktık. İlk veriler dış ticaret tarafından
geldi. TÜİK dış ticaret endekslerini
açıkladı. Ardından TCMB Para Politikası
Kurulu sürpriz sayılabilecek faiz kararını
açıkladı. Bu kararın etkilerine dair
tartışmalar henüz yeni başlamışken
Moody’s 25 Türk bankasını negatif
izlemeye
aldığını
açıkladı.
Hemen
ardından
17
bankanın
notlarının
indirildiği açıklaması geldi. Hafta başında
ise arka arkaya 2018 ilk çeyrek büyüme
verileri ve Nisan ayı ödemeler dengesi
istatistikleri açıklandı. Dış dünyadan gelen
önemli bir haber Arjantin’in IMF ile 50
Milyar Dolarlık yeni bir borç anlaşması
oldu. Diğer yandan özellikle gelişen
ülkeler ve tüm piyasalar bu hafta
içerisinde üç merkez bankası tarafından
açıklanacak faiz kararlarına kilitlenmiş
durumdaydı.
Geçen haftanın en önemli gelişmesi Para
Kurulu’nun aldığı faiz artışı kararı oldu.
Beklentilerin 50-100 baz puan arasında
değiştiği faiz kararının 125 baz puan
olarak gelmesi neredeyse tüm piyasa
oyuncularını ve iktisatçıları şaşırttı.
Açıkçası kimse MB’den böyle bir karar
beklemiyordu. MB politika faizi olan bir
haftalık repo faiz oranını 17,75’e yükseltti.
Devamında gecelik ve geç likidite faiz
oranları da benzer biçimde arttırıldı.
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Merkez Bankası’nın Mayıs ayı enflasyon
verilerinin beklenenden yüksek gelmesi ile
birlikte
enflasyon
beklentilerinin
yükselmesinin önünü kesmek üzere bu
derece agresif bir artışa gittiğini
değerlendiriyoruz. Ayrıca ÜFE’deki kur
artışı kaynaklı sıçramanın da kuru kontrol
altında tutma konusundaki hassasiyeti
arttırmış olduğu da aşikar. MB bu hamlesi
ile birlikte kur ve enflasyona karşı
“silah”ını teke indirdiğini ve gerektiğinde
kullanmaktan
çekinmeyeceğini
de
göstermiş oldu. Elbette bu hamlenin ve
parçası olduğu stratejinin doğruluğu
tartışılır ancak MB bu yola çıkmışken
diğer kurumların gereken desteği vermesi
son derece önemlidir. Biz EPAM olarak
son
yapılan
faiz
artışını
doğru
bulmadığımızı belirtmek durumundayız.
Ayrıca MB’nin piyasalara bu kadar net
mesaj
vermesinin
de
sistemi
manipülasyonlara
açık
hale
getirebileceğini de düşünüyoruz. Kur
artışına faiz ile cevap verileceğini bilmek
bazı yatırımcılar açısından spekülasyon
için alan açabilecektir. Bu tartışmayı daha
fazla uzatmadan son söz olarak MB’nin
tüm alternatifleri (beklenti yönetimi ve
iletişim stratejisi de dahil) masasının
üzerinde tutup, kendisinin tek amacına
ulaşmaya çalışırken Türkiye ekonomisine
onarılamayacak
zararlar
vermekten
kaçınmasının
önemini
hatırlatmak
istiyoruz.
Moody’s’in Türk Bankaları ile ilgili
açıklamasını burada ayrıntılı olarak
değerlendirmeyeceğiz.
EPAM
olarak
önerimiz BDDK ve Bankalar Birliği’nin
Moody’s raporunu en ince detayına kadar
analiz etmeleri ve bir karşı metni (resmi
olarak) kaleme almalarıdır. Özellikle
BDDK bankaların “sağlam”lığını takipten
sorumlu olduğu için bu not düşürme
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kararı bankalar kadar bu kurumumuzu da
ilgilendirmektedir. Sonuçta ya BDDK
vazifesini layığı ile yapmıyor ya da
Moody’s raporu hatalı. Bunu da tüm
kamuoyuna en doğru biçimde anlatacak
olan kurum BDDK’dır.
Türkiye’de
ekonomik
aktivite
tüm
sorunlara rağmen olanca hızı ile devam
ediyor. 2018 yılı ilk çeyrek büyüme rakamı
%7,4 olarak açıklandı. Tahminlere yakın
açıklanan bu rakam Türkiye ekonomisinin
gücünü bir kez daha göstermiş oldu.
Elbette bu sağlanan büyümeye dair birçok
analiz ve açıklama yapıldı. Bunların
birçoğunda doğruluk payı da olabilir.
Lakin her ne olursa olsun tüm yaşananları
dikkate
aldığımızda
gösterilen
bu
performans takdire ve dikkate şayandır.
Gelen verinin alt kırılımlarında zaten bir
süredir var olan trendi yine görüyoruz.
Üretim tarafında sanayinin payı ağırlığını
koruyor.
Ayrıca
sabit
sermaye
yatırımlarındaki ulaşılan seviye de sonraki
dönem üretin rakamları açışından oldukça
umut veriyor. Her zaman olduğu gibi
tüketim yine büyük pastayı almış
durumda. Türkiye ekonomisi tasarruf
konusunda (özellikle yapısal nedenlerden
ötürü) maalesef istenilen düzeyden hala

uzak. Bu açıdan verilere baktığımızda
tüketim ile büyüyen bir ekonomi
görüntüsü veriyoruz. Bunu bir ölçüde
ihracatla da büyüyen bir ekonomi haline
dönüştürmemiz
gerekiyor.
Seçimden
sonra ekonomi yönetimin önündeki en
önemli işin bu olacağı kanaatindeyiz.
Cari açık maalesef hala yüksek gelmeye
devam ediyor. Anlaşılan o ki bir süre daha
böyle devam edecek. Bunun yanında iki
gelişme trendi tersine çevirebilir. Bir tanesi
petrol fiyatlarının en azından daha fazla
artmaması ve yıl boyunca bu seviyelerde
kalması. İkincisi faiz artışları ile birlikte 3.
Çeyrekten itibaren ekonomide frene
basılacak olması. Bu iki etken son iki
çeyrek boyunca cari işlemler açığında
trendin tersine dönmesini sağlayacaktır.

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) %7,4 arttı
Gayrisafi
yurtiçi
hasıla
tahmini;
zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2018
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yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın
aynı
çeyreğine
göre
%7,4
arttı.
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Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla
tahmini, 2018 yılının birinci çeyreğinde
cari fiyatlarla %21,9 artarak 792 milyar 691
milyon
TL
oldu.
Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan
faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının
birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi
olarak; tarım sektörü toplam katma değeri
%4,6, sanayi sektörü %8,8, inşaat sektörü
%6,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama
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ve
yiyecek
hizmeti
faaliyetlerinin
toplamından oluşan hizmetler sektörünün
katma
değeri
ise
%10
arttı.
Takvim etkisinden arındırılmış GSYH
zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı
birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %7,2 arttı. Mevsim ve
takvim etkilerinden arındırılmış GSYH
zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki
çeyreğe
göre
%2
arttı.
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Hane halkı nihai tüketim harcamaları %11
arttı

%3,4, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise
%9,7
arttı.

Yerleşik hane halklarının ve hane halkına
hizmet eden kar amacı olmayan
kuruluşların (HHKOK) toplam nihai
tüketim harcamaları, 2018 yılının birinci
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre zincirleme hacim endeksi olarak %11
arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları

Mal ve hizmet ihracatı %0,5 artarken
ithalat
%15,6
arttı

İşgücü

içerisindeki

ödemeleri %18,7

arttı

İşgücü ödemeleri, 2018 yılının birinci
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre %18,7 artarken, net işletme
artığı/karma
gelir
%22,8
arttı.
İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer
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Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının birinci
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre zincirleme hacim endeksi olarak
%0,5,
ithalatı
ise
%15,6
arttı.

payı

%37,8

oldu

İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma
değer içerisindeki payı geçen yılın aynı
döneminde %38,8 iken bu oran 2018
yılının birinci çeyreğinde %37,8 oldu. Net
işletme artığı/karma gelirin payı ise
%44,1'ten
%44,4'e
yükseldi.
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Cari açık Nisan'da beklentiyi aştı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından Nisan 2018 dönemine
ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, cari işlemler açığı, nisanda
geçen yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 706
milyon dolar artarak 5 milyar 426 milyon
dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun
sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 57
milyar
73
milyon
dolara
çıktı.
Beklenti 5,15 milyar dolardı.
Söz konusu gelişmede, nisanda bir önceki
yılın
aynı
ayına
göre
hizmetler
dengesinden kaynaklanan net girişlerin
375 milyon dolar artarak 1 milyar 474
milyon dolar düzeyinde gerçekleşmesine
rağmen, ödemeler dengesi tablosundaki
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dış ticaret açığının 1 milyar 817 milyon
dolar yükselişle 5 milyar 462 milyon
dolara ve birincil gelir dengesi açığının 279
milyon dolar artışla 1 milyar 489 milyon
dolara çıkması etkili oldu. Bu dönemde,
hizmetler
dengesi altında seyahat
kaleminden kaynaklanan net gelirler, 366
milyon dolar artarak 1 milyar 122 milyon
dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi
kalemi altında yatırım geliri kaleminden
kaynaklanan net çıkışlar ise 269 milyon
dolar artarak 1 milyar 423 milyon dolar
oldu. Net hata noksan Nisan'da 264
milyon dolar fazla verdi. Bu arada önceki
ayın cari işlemler dengesi verisi 4,81
milyar dolardan 4,80 milyar dolara revize
edildi.
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Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası, sıkılaştırmaya yönelik
sert hamlesi ile piyasayı şaşırttı. Bugün
toplanan Para Politikası Kurulu, genel
beklentinin aksine politika faizini 125 baz
puan artırdı. Bir hafta vadeli repo ihale
faiz oranı yüzde 16,50'den 17,75'e
yükseltildi. Piyasada genel görüş, en
fazla 50-100 baz puan artış olabileceği
yönündeydi. TCMB,
23
Mayıs'ta
gerçekleştirdiği ara PPK'da, geç likidite
penceresi (GLP) borç verme faiz oranını
300 baz puan artırmasının ardından 28
Mayıs'ta yaptığı açıklama ile sadeleşme
adımı atmıştı. Ayrıca, TCMB, para
politikası operasyonel çerçevesine ilişkin
sadeleşme sürecinin tamamlanmasıyla 1
Haziran'dan itibaren bir hafta vadeli repo
ihale faiz oranının Merkez Bankası politika
faizi olacağı ifade edilmiş ve bu kapsamda
politika faizi yüzde 16,50'ye çekilmişti.
İlave parasal sıkılaştırma masada duracak
12 Haziran 2018

TCMB tarafından
şöyle denildi:

yapılan

açıklamada

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi
faaliyette dengelenme eğilimine işaret
etmektedir. Dış talep gücünü korurken iç
talep
daha
ılımlı
seyretmektedir.
Enflasyondaki yükselişte temelde maliyet
yönlü gelişmeler etkili olmaktadır.
Bununla birlikte, fiyat artışlarının alt
kalemler bazında genele yayılan bir nitelik
gösterdiği dikkat çekmektedir. Talep
koşullarındaki ılımlı görünüme rağmen
enflasyon ve enflasyon beklentilerinin
bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama
davranışları üzerinde risk oluşturmaya
devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul,
fiyat istikrarını desteklemek amacıyla
parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine
karar vermiştir. Merkez Bankası fiyat
istikrarı temel amacı doğrultusunda
elindeki bütün araçları kullanmaya devam
7
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edecektir.
Enflasyon
görünümünde
belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para
politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla
sürdürülecektir.
Enflasyon
beklentileri,
fiyatlama
davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer
unsurlardaki
gelişmeler
yakından
izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave

parasal
sıkılaştırma
yapılabilecektir.
Açıklanacak her türlü yeni verinin ve
haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika
duruşunu
değiştirmesine
neden
olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Para
Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş
günü içinde yayımlanacaktır."

TCMB FAİZ ORANLARI(%) GEÇ LİKİDİTE PENCERESİ
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Dış Ticaret Endeksleri, Nisan 2018
İhracat birim değer endeksi %7,7 arttı

İthalat birim değer endeksi %7,8 arttı

İhracat birim değer endeksi Nisan ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre %7,7 arttı.
Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre,
gıda, içecek ve tütünde %0,7, ham
maddelerde (yakıt hariç) %3,4, yakıtlarda
%25,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek,
tütün
hariç)
%8,6
arttı.

İthalat birim değer endeksi Nisan ayında
bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 arttı.
Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre,
gıda, içecek ve tütünde %1,8, ham
maddelerde (yakıt hariç) %10,5, yakıtlarda
%22,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek,
tütün
hariç)
%4,8
arttı.
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Dış ticaret endeksleri, Nisan 2018[2010=100]

İhracat miktar endeksi %0,2 arttı
İhracat miktar endeksi Nisan ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre %0,2 arttı.
Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre,

gıda, içecek ve tütünde %9,3 ve imalat
sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,2
artarken, ham maddelerde (yakıt hariç)
%13,4
ve
yakıtlarda
%39
azaldı.

İthalat miktar endeksi %7,2 arttı
İthalat miktar endeksi Nisan ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre %7,2 arttı.
Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre,

gıda, içecek ve tütünde %15,1, ham
maddelerde (yakıt hariç) %16,4 ve imalat
sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %8
artarken,
yakıtlarda
%5,2
azaldı.

12 Haziran 2018

9

Haftalık Ekonomi Bülteni – 12 Haziran 2018

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Mayıs 2018
Aylık en yüksek reel getiri Amerikan
%18,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise
Doları'nda
oldu
%15,67 oranında yatırımcısına en çok
En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici
kaybettiren
yatırım
aracı
oldu.
fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde
Altı aylık değerlendirmeye göre külçe
%5,26, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile
altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,13,
indirgendiğinde ise %7,51 oranlarıyla
TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,36
Amerikan
Doları'nda
gerçekleşti.
oranında yatırımcısına en yüksek kazancı
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım
sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi,
araçlarından külçe altın %2,86 ve Euro
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,39, TÜFE
%1,24
oranında
yatırımcısına
ile indirgendiğinde ise %11,29 oranında
kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %2,70,
yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım
devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) %6,59
aracı
oldu.
ve BIST 100 endeksi %10,90 oranında
Yıllık değerlendirmede en yüksek reel
yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile
getiri
Euro'da
gerçekleşti
indirgendiğinde ise külçe altın %5,06 ve
Finansal yatırım araçları yıllık olarak
Euro %3,40 oranında yatırımcısına
değerlendirildiğinde Euro; Yİ-ÜFE ile
kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %0,62,
indirgendiğinde
%10,78,
TÜFE
ile
DİBS %4,60 ve BIST 100 endeksi %8,99
indirgendiğinde ise %18,69 oranında
oranında
yatırımcısına
kaybettirdi.
yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.
Amerikan
Doları
üç
aylık
Diğer
taraftan,
DİBS
Yİ-ÜFE
ile
değerlendirmede;
Yİ-ÜFE
ile
indirgendiğinde
%16,79,
TÜFE
ile
indirgendiğinde
%8,48,
TÜFE
ile
indirgendiğinde ise %10,84 oranlarıyla
indirgendiğinde ise %12,20 oranında
yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım
yatırımcısına en yüksek reel getiri
aracı
oldu.
sağlayan yatırım aracı olurken; BİST 100
endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde
Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Mayıs 2018
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Mehmet Şimşek'ten TL açıklaması
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
sosyal medyadan Türk Lirası'nın dolar
karşısındaki
performansıyla
ilgili
paylaşımda bulundu.
The Spectator Index sayfasının Twitter
üzerinden son bir hafta içinde dolar
karşısında değer kazanan ve değer
kaybeden para birimlerini sıraladığı
mesajını alıntılayan Şimşek, şu ifadeleri
kullandı

"Son bir haftada ABD dolarına karşı en çok
değer kazanan para birimi TL."
The Spectator Index sıralamasına göre
yüzde 4'le Türk Lirası geçtiğimiz hafta
dolar karşısında değer kazanan para
birimleri arasında ilk sırada yer alırken
gelişmekte olan ülke para birimlerinden
Brezilya reali Türk Lirası'nı takip ediyor.
Güney Afrika randı ise yüzde 3 kayıpla
haftanın en kötü performansı sergiledi.

Moody's 17 Türk bankasının notunu düşürdü
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's
17 Türk bankasının notunu düşürdü ve bu
bankaların notlarının izleme altında
kalacağını açıkladı. Moody's ayrıca iki
finans kuruluşunun da izlemeye alındığını
duyurdu. Yapılan açıklamada alınan
kararın Moody's'in Türkiye'nin çalışma
ortamının
bozulmasının
kurumların
fonlama profillerini olumsuz etkilediği
görüşünü yansıttığı belirtildi. Moody's not
izlemelerin çalışma ortamının daha da
bozulma ihtimali ve bunun bankaların
bağımsız kredi gücü üzerindeki etkisine
odaklanılacağını açıkladı. Kredi ajansı
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hükümetin
bankaları
destekleme
gücündeki zayıflamanın da izleme de
gözönüne alınacağını bildirdi. Moody's'in
notunu düşürdüğü Türk bankaları Farklı
başlıklarda notları düşürülen bankaların
isimleri şunlar: ING Bank, QNB
Finansbank, Ziraat Bankası, Garanti
Bankası, Halkbank, İş Bankası, Akbank,
Alternatifbank,
Denizbank,
Türk
Eximbank, HSBC, Odea Bank, Şekerbank,
Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Sınai
Kalkınma Bankası, Vakıf Bank, Yapı ve
Kredi Bankası.
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Moody's'in 17 bankanın kredi notunu düşürmesini
eleştirdi
Ekonomi
Bakanı
Nihat
Zeybekci,
Moody's'in 17 Türk bankasının kredi
notunu düşürmesine ilişkin, "Suçüstü
yakalanmaktır, kendini açık etmektir. Bir
anda ışıklar yandı, orta yerde dımdızlak
elinde torba ile hırsızlık yaparken
yakalanan gibidir aynı." dedi.
Büyüme, ihracat ve istihdamda geçen yıl
ortaya konulan performansı yüzde 1,5'lik
cari açıkla yaptıklarını vurgulayan
Zeybekci, bir süre önce "10 gün sonra
TL'nin değeriyle ilgili bir rahatlamanın
olacağını,
sonraki
süreçte
de
bu
rahatlamanın hızlanarak devam edeceğini"
söylediğini, Merkez Bankasının çok net ve
çok güçlü bir karar aldığını ifade etti.

toplam kredilerin milli gelire oranının
yüzde 1,5 olduğunu vurguladı.
Bunun inanılmaz, iyi bir rakam olduğunu
belirten Zeybekci, "Bu İngiltere'de yüzde
2,5. En iyilerini veriyorum, bazı ülkeleri
geçiyorum,
Almanya'da
yüzde
2,
Hollanda'da yüzde 5, İtalya'da yüzde 10,
Yunanistan'da
yüzde
55.
Onların
bankalarına ekselansları henüz daha bir
şey demediler. Türkiye'ye oynanan oyun
bu kadar belirgin bir şekilde olmamıştı.
Sen inandırıcı bir kurum olsan Türkiye'nin
geçen yıl büyümesini 4 defa yukarı yönde
revize ettin de 5'inci de bile tutturamadın.
Sen nasıl uzmansın." değerlendirmesini
yaptı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kriter
olarak aldıkları Türkiye'de takibe düşen
Otomotiv üretimi ilk beş ayda azaldı
Türkiye'de toplam otomotiv üretimi bu
yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 711
bin 999 adet oldu.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı
ocak-mayıs dönemine ait üretim, ihracat
adetleri ile pazar verilerini açıkladı.
Buna göre, yılın ilk 4 ayında geçen yıla
benzer bir performans sergileyen otomotiv
sanayisi,
kurdaki
artış,
ihracat
pazarlarında
ihraç
edilen
araç

segmentlerinde
gözlenen
yavaşlama
sinyalleri ve iç pazarda ertelenen satın
alma kararları çerçevesinde yaşanan
durağanlaşma etkisiyle yılın ilk yarısı
kapanırken daralma yaşadı.
Türkiye'de toplam otomotiv üretimi bu
yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 711
bin 999 adet, otomobil üretimi ise yüzde 7
azalarak 471 bin 634 adet oldu. Aynı
dönemde traktör üretimi ile birlikte
toplam üretim 734 bin 610 adet oldu.

EPDK 9 şirkete lisans verdi
Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet
gösterecek 3 şirkete üretim ve 1 şirkete
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tedarik lisansı verildi. Aynı piyasada 1
şirketin üretim lisansı sona erdirildi.
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Doğalgaz piyasasında 1 şirkete doğalgaz
ihracat lisansı verilirken, 1 şirketin spot
sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalat
lisansı ile 1 şirketin sıkıştırılmış doğalgaz
(CNG) iletim ve dağıtım lisansı sona
erdirildi.
Sıvılaştırılmış
petrol
gazları
(LPG)
piyasasında ise 1 şirkete LPG dağıtıcı
lisansı verilirken, 2 şirketin dağıtıcı lisansı

sona erdirildi. Aynı piyasada 1 şirketin ise
dağıtıcı lisansı mevcut tesislerle yeniden
geçerlilik kazandı. Petrol piyasasında 2
şirkete madeni yağ ve 1 şirkete ihrakiye
teslimi lisansı verildi. Aynı piyasada 7
şirketin madeni yağ, 1 şirketin ihrakiye
teslimi ve 1 şirketin de dağıtıcı lisansı sona
erdirilirken, 1 şirketin madeni yağ lisansı
yeniden yürürlük kazandı.

Arife günü kartlı alışveriş rekoru bekleniyor
Ramazan Bayramı hazırlığı ve okulların
kapanmasının ardından başlayan yaz tatili
alışverişine hazırlanan perakende sektörü,
bu yıl 14 Haziran Perşembe gününe denk
gelen arife günü 2,3 milyar TL'lik kartlı
alışveriş rekoru bekliyor.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD)
Başkanı Sinan Öncel, sevgi ve paylaşımın
insanı insan yapan en önemli özellikler
arasında yer aldığını belirterek, yılbaşı,
özel günler ve dini bayramların, insanların
sevdiklerine iyi dileklerini bildirme, bir
araya gelip özel anları paylaşma fırsatı
sunduğunu kaydetti.
Hediyeleşmenin, bu paylaşımın bir
yansıması
olarak
özel
günlerin
vazgeçilmez
geleneklerinden
birini
oluşturduğunu ifade eden Öncel, şunları
kaydetti:
"Özel günler öncesi yapılan hediyelik
alışveriş perakende sektörünün cirolarına
olumlu katkı yapıyor. Örneğin geçen yıl
Ramazan Bayramı'nın arife günü olan 24
Haziran’da yaklaşık 1,8 milyar TL ile kartlı
alışveriş rekoru kırıldı. Bu yılki Ramazan
Bayramı arifesinde ise kartlı alışveriş
cirosunun yüzde 25 artarak, 2,3 milyar
TL'lik kartlı ödeme yapılmasını
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bekliyoruz. Bankalararası Kart Merkezi
(BKM) verilerine göre 2017’de arifeyi de
kapsayan 4 günlük bayram döneminde ise
kartlarla 4,1 milyar TL’lik ödeme
gerçekleştirildi. Yine BKM verilerinden
hareket edersek geçen yıl Ramazan
Bayramı'nda kartlı ödemelerin yüzde 21’i
marketlere, yüzde 14’ü giyime, yüzde 8’i
ise yemek sektörüne yapıldı."
- "Yeni bir rekor sürpriz olmayacak"
Öncel, mevsim etkisi dolayısıyla son
yıllarda bayram ve yaz tatili alışverişinin
aynı döneme denk geldiğini anımsatarak,
markaların bu durumu da göz önünde
bulundurarak
hazırlıklarını
yaptığını
söyledi.
Başta market, giyim ve restoran olmak
üzere müşteriler için çok cazip sürprizler
hazırladıklarını
vurgulayan
Öncel,
"Özellikle çikolata ve şekerlemeler ile
çocuk giyim ve restoran cirolarında yüzde
25’in üzerinde artış bekliyoruz. Öte
yandan, mevsim etkisiyle plaj kıyafetleri
satışlarında da ciddi bir sıçrama olacağını
söyleyebiliriz." dedi.
Öncel, 8 Haziran'da okulların kapandığını
ve bugünden itibaren bayram ve tatil
alışverişi ile perakende sektöründe ciddi
bir canlanma olacağını öngördüklerini
13
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belirterek, "Tıpkı önceki yıllarda olduğu
gibi bu yıl da en yoğun alışverişin arife
günü olacağını şimdiden söyleyebilirim.
Arife gününe denk gelen 14 Haziran

Perşembe günü kartlı alışverişte yeni bir
rekor bizim için sürpriz olmayacak." diye
konuştu.

DÜNYA’DAN HABERLER
Kritik 36 saat: Dünyanın en güçlü 3 merkez bankası toplanacak
36 saat içerisinde düzenlenecek olan
toplantılarda, Fed'in faiz arttırması,
Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) tahvil
alımını durdurma planının ayrıntılarını
netleştirmesi
ve
Japonya
Merkez
Bankası'nın (BOJ) ise teşvik programını
sürdürmeye devam etme kararı alması
bekleniyor.

ekonomistleri, gelişmiş ülkelerin önceki 3
ayda yüzde 1,6 büyürken, bu çeyrekte
yüzde 2,5 büyüyeceğini hesapladı. AMB
Başkanı Draghi'nin baş ekonomisti Peter
Praet, politika yapıcıların tahvil alım
programından çıkmak için ilk resmi
toplantısını gerçekleştireceği sinyallerini
verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin
duruşu,
yatırımcılara
dolar
alma
konusunda nedenler sunuyor. Bu durum
ayrıca gelişen piyasalar üzerinde baskı
oluşturuyor. Gelişen piyasalar hali hazırda
ABD'nin teşvik politikasının sonlanacak
olmasından
olumsuz
etkilenmiş
görünüyor. Fed'in Çarşamba günkü
toplantıda bu sene ikinci kez faiz artış
kararı alması bekleniyor. Yetkililer de bu
sene 3 değil 4 faiz artışı olacağına dair
tahminlerini değiştirdi.

Öte yandan sıkılaşma henüz Japonya'nın
gündeminde yok. Fed ve AMB'den önce
varlık alımı yapmaya başlayan BOJ, hala
alımlarını
sürdürüyor.
Bu
nedenle
Japonya'nın bilanço tablosu, ülkenin yıllık
ekonomik üretimini geçmeye hazırlanıyor.
Nisan ayı enflasyon verisi ülkenin
enflasyon hedefi olan yüzde 2'den çok
uzakta olduğunu teyit etmişti.

AMB'nin 3 yıldan fazla süren parasal
genişlemeden sonra beklemede olması
dünya ekonomisinin 2018'de güçlü
büyüme yolunda ilerleyeceğine dair
olumlu beklentileri yansıtıyor. J.P. Morgan
IMF Arjantin'e 50 milyar dolar borç vermeyi kabul etti
Üç
yıl
sürmesi
planlanan
borç
anlaşmasının IMF Yönetim Kurulu
tarafından da onaylanması gerekiyor.
Yıllardır süren ekonomik sorunlar yaşayan
Arjantin, para biriminin büyük değer
kaybetmesinin ardından 8 Mayıs'ta
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yardım için IMF'nin kapısını çalmıştı.
Anlaşma uyarınca ülkenin iki haneli
enflasyonunu
indirmesi
ve
kamu
harcamalarını azaltması gerekiyor.
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IMF'den yapılan yazılı açıklamada
"Arjantin makamları, ilk borç taksitini
almak ve daha sonraki taksitlerin koşullu
olması konusunda niyet beyanında
bulundular"
denildi.
Arjantin
Cumhurbaşkanı
Mauricio
Macri'nın
IMF'den yardım istemesi, ülkesinde
eleştiri almasına neden oldu. Arjantin'de
IMF'ye karşı sert bir tavır sergileniyor ve
kurum ülkenin 2001 yılındaki ekonomik
çöküşünden sorumlu tutuluyor. Ancak
Macri daha önce yaptığı açıklamada,
IMF'den
alınacak
yeni
borcun
hükümetinin büyüme ve kalkınma
programını güçlendireceğini söylemiş ve
geçmişteki
krizlerin
benzerinden

kaçınmalarını sağlayacağını söylemişti.
IMF Başkanı Christine Lagarde da
anlaşma nedeniyle Arjantinli yetkilileri
kutladı.
Lagarde
"Daha
önce
de
söylediğmiz gibi, bu plan Arjantin
hükümetinin tasarladığı ve sahiplendiği,
tüm Arjantinliler'in yararına ekonomiyi
güçlendirmek için yapılan bir hamle" dedi.
Lagarde ayrıca "Bu çabaya piyasa
güvenini artıracak ve bir dizi uzun süreli
sorunun çözümü için bir mali destekle
katkıda bulunmaktan memnunum" diye
konuştu. IMF Yönetim Kurulu'nun
önümüzdeki günlerde anlaşmayı oylaması
bekleniyor.

Pakistan MB'nin devalüasyona gittiği belirtildi
Döviz traderlarına göre Pakistan Merkez
Bankası, rupiyi yaklaşık yüzde 5 devalüe
etti. Basına konuşma yetkisi bulunmaması
nedeniyle
isimlerinin
açıklanmasını

istemeyen traderlara göre rupi, dolar
karşısında 121,5 seviyesinden işlem gördü.
Pakistan Merkez Bankası'na konuya ilişkin
açıklama için ulaşılamadı.

Kripto paralar Kore'deki “siber saldırı” sonrasında 46 milyar $ değer kaybetti
Güney Koreli bir kripto para borsasının
hacklenmesinin ardından dijital paralarda
tetiklenen satış dalgası, 46 milyar dolarlık
satışa neden oldu ve Bitcoin'un bu yılki
kaybı yüzde 50'yi aştı. Söz konusu
hackleme olayı, piyasa değeri en yüksek
dijital para olan Bitcoin'un iki haftalık
sakin seyrine ani bir son vermiş oldu. Sert
düzenlemelere tabi olmayan kripto para
borsalarının güvenliğine ilişkin endişeler
tekrar güçlendi. Hırsızlık, manipülasyon
ve para aklama gibi çeşitli konuların
etkisiyle Güney Kore, ABD, ve diğer
büyük ekonomilerde geçtiğimiz aylarda
dikkatler,
kripto
para
borsalarına
yönelmişti. Bitcoin, Cuma günü New York
saatiyle 17:00'den itibaren yüzde 11 değer
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kaybetti ve Pazartesi günü Hong Kong
saatiyle 11:43'te 6,781.19 dolardan işlem
gördü. Önemli dijital paraların çoğu
geriledi. Coinmarketcap.com tarafından
takip edilen dijital paraların piyasa değeri
294 milyar dolar ile yaklaşık iki ayın
düşüğüne geriledi. Ocak başlarındaki
küresel
kripto
para
çılgınlığı
yaşandığında, piyasa değeri yaklaşık 830
milyar dolar idi.
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Çin'de dolar cinsinden ihracat %12,6 ithalat %26 arttı
Çin gümrük idaresi tarafından Cuma
günü açıklanan verilere göre dolar
cinsinden ihracat, Mayıs'ta bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 12.6 artış
kaydetti. Bloomberg anketine katılan 32
ekonomistin medyan beklentisi ihracatta
yüzde 11,1'lik artış olacağı yönündeydi.
İthalat aynı dönemde yıllık yüzde 26
tırmandı.
33
ekonomistin
medyan
beklentisi yüzde 18 artış olacağı
yönündeydi.

Çin'in Mayıs ayındaki dış ticaret fazlası
24,92 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
30 ekonomistin katıldığı ankete göre
medyan tahmini 33,25 milyar dolar idi.

GELECEK HAFTANIN VERİLERİ
12.06.2018

12:00

ZEW Ekonomik Hissiyatı (EURO)

12.06.2018

15:30

TÜFE - Aylık (ABD)

12.06.2018

15:30

TÜFE - Yıllık (ABD)

12.06.2018

15:30

Çekirdek TÜFE - Aylık (ABD)

12.06.2018

15:30

Çekirdek TÜFE - Yıllık (ABD)

13.06.2018

10:00

Sanayi Üretimi - Yıllık - Arındırılmış (Türkiye)

13.06.2018

10:00

Sanayi Üretimi - Yıllık - Arındırılmamış (Türkiye)

13.06.2018

11:30

TÜFE - Yıllık (İngiltere)

13.06.2018

11:30

Çekirdek TÜFE - Yıllık (İngiltere)

13.06.2018

12:00

Sanayi Üretimi - Yıllık (EURO)

13.06.2018

15:30

ÜFE - Aylık (ABD)

13.06.2018

15:30

ÜFE - Yıllık (ABD)

13.06.2018

15:30

Çekirdek ÜFE - Aylık (ABD)

13.06.2018

15:30

Çekirdek ÜFE - Yıllık (ABD)

13.06.2018

17:30

Ham Petrol Stokları (ABD)

13.06.2018

21:00

Faiz Oranı Kararı (ABD)

13.06.2018

21:00

Federal Açık Piyasa Komitesi Ekonomik Planları (ABD)
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13.06.2018

21:00

Federal Açık Piyasa Komitesi Açıklaması (ABD)

13.06.2018

21:30

FOMC Basın Toplantısı (ABD)

14.06.2018

12:30

Tatil / Erken Kapanış - Ramazan Bayramı Arifesi (Türkiye)

14.06.2018

05:00

Sanayi Üretimi - Yıllık (Çin)

14.06.2018

05:00

Perakende Satışlar - Yıllık (Çin)

14.06.2018

07:30

Sanayi Üretimi - Aylık (Japonya)

14.06.2018

11:30

Perakende Satışlar - Yıllık (İngiltere)

14.06.2018

11:30

Çekirdek Perakende Satışlar - Yıllık (İngiltere)

14.06.2018

14:45

Mevduat Hesap Oranı (EURO)

14.06.2018

14:45

Faiz Oranı Kararı (EURO)

14.06.2018

15:30

Perakende Satışlar - Aylık (ABD)

14.06.2018

15:30

Çekirdek Perakende Satışlar - Aylık (ABD)

14.06.2018

15:30

Avrupa Merkez Bankası Basın Açıklaması (EURO)

15.06.2018

00:00

Tatil - Ramazan Bayramı (Türkiye)

15.06.2018

00:00

Japonya Merkez Bankası Para Politikası Duyurusu (Japonya)

15.06.2018

00:00

Japonya Merkez Bankası Basın Konferansı (Japonya)

15.06.2018

00:00

Faiz Oranı Kararı (Japonya)

15.06.2018

12:00

TÜFE - Yıllık (EURO)

15.06.2018

12:00

Çekirdek TÜFE - Yıllık (EURO)

15.06.2018

12:00

Dış Ticaret Dengesi (EURO)

15.06.2018

16:15

Sanayi Üretimi - Aylık (ABD)
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