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Prof. Dr. Göksel Aşan 

Yurt içi veri akışının yoğun olduğu bir 

haftaydı. İstihdam ve Sanayi Endeksi 

verileri arka arkaya geldi. Çok güçlü bir 

ilk çeyrek geçirdiğimizin öncü göstergeleri 

sayılabilecek verilerin geldiği günlerde 

döviz tarafında yeni bir spekülatif atağa 

maruz kaldık. Etkisi azalmış olsa da 

gündemimizi fazlası ile meşgul etti. 

Gündemi domine eden gelişme ABD’de ve 

ortaklarının Suriye’ye yaptıkları müdahale 

oldu. Piyasaları da olumsuz etkileyen bu 

gelişme bir büyük savaşa dönüşme 

ihtimali ortadan kalkınca gündemden 

düştü. Bugün itibari ile yeni gündemimiz 

erken seçim olacak. Bu konuyu bir dahaki 

bültende ayrıntılı ele alacağız. 

Ocak ayı istihdam rakamları beklenen 

düzeylerde geldi. İşsizlik oranında hafif 

bir yükselme görülse de mevsim 

etkilerinden arındırılmış oran %9,9 

düzeyinde bir önceki ayla aynı gerçekleşti. 

Türkiye Ekonomisi 2017 Ocak sonrası bir 

yıl içerisinde 1 357 000 yeni istihdam 

yarattı. Bu sayı mevsim etkilerinden 

arındırılmış veride 40 000 daha fazla. Şunu 

hemen belirtelim; bir yılda var olan 

istihdamın %5’i kadar yeni iş yaratmak 

benzerine çok rastlanmayacak bir 

başarıdır. Uzun süredir şikayet edilen ve 

bir ölçüde haklı olan, “istihdam 

yaratmayan büyümenin” 2017 yılı için 

geçerli olmadığını görüyoruz. Türkiye’de 

büyüme-istihdam ilişkisine bakıldığında 

ortalamanın oldukça üstünde bir istihdam 

yaratıldığı açık. Bir diğer ayrıntı istihdam 

artışının hangi alanlarda konsantre olduğu 

ile ilgili. Burada özellikle sanayideki 

istihdam artışı son derece ümit verici 

düzeylerde gerçekleşmiş durumda. Bir 

yılda yaklaşık 260 000 yeni istihdam 

yaratılmış durumda. Mevsim etkilerinden 

arındırılmış veride bu miktar daha da 

yüksek. Ayrıca Ocak ayında sanayi 

sektöründe 53 000 kişilik istihdam artışı 

2018 ilk çeyrek büyümesi için de çok 

önemli bir ipucu veriyor. Tabi ki bu kadar 

yeni iş yaratılmasına rağmen işsizlik niye 

hala çift hanelerde sorusu da akla gelebilir. 

Öncelikle takvim ve mevsim etkilerinden 

arındırılmamış işsizlik oranının da Mart 

veya Nisan ayında tek haneye düşeceğini 

söyleyelim. Diğer yandan işgücüne 

katılımın artıyor olmasının da işsizliğin 

hızlı bir şekilde düşüşünü engellediği 

tespitini de yapalım. Burada hem genç 

nüfusun hem de kadınların işgücüne 

katılımındaki artışın etkisi olduğu 

anlaşılıyor. Bir yönüyle son derece olumlu 

olan bu gelişmeler elbette veriler üzerinde 

negatif etkilere de sebep olabiliyor. Nihai 

olarak istihdamda 2017 de başlayan 

yükseliş trendinin hız kesmeden devam 

ettiğini görüyoruz. 

Şubat ayı sanayi üretimi endeksi açıklanan 

bir diğer data oldu. Burada güçlü 

tablonun Şubat ayında da devam ettiğini 

gördük. Sanayi üretimi bir önceki yılın 

aynı ayına göre %9,9 artarken bu oran 

imalat sanayinde %10,4 oldu. Bu veriler 

2017 büyümesinin de karakterini 
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göstermesi açısından oldukça önemli. 

İstihdam verisi ile bir araya geldiğinde 

sanayinin 2017 büyümesinin temel 

dinamiği olduğunu söylememiz mümkün. 

Burada özellikle imalat sanayinin 

performansı uzun süredir özlediğimiz bir 

tablo. Mevsim ve takvim etkilerinden 

arındırılmış endeks bir önceki aya göre 

çok düşük bir azalış göstermiş durumda. 

Ancak bu kadar küçük farklar ölçüm 

hataları da dikkate alındığında ihmal 

edilecek düzeylerdedir. Son olarak şunu 

söyleyelim; Şubat ayı içerisinde endekste 

sermaye malı üretimindeki aylık %2,7’lik 

artış yatırımlardaki trendin devamını 

göstermesi açısından oldukça önemli. Bu 

yıllıkta da ortalamanın üstünde %12,3 

olarak gerçekleşmiş oldu.  

Bu iki veri üzerinden her zaman 

yaptığımız uyarıyı bir kez daha 

tekrarlayalım. Ülke ekonomisini okurken 

döviz kuru alfabesini kullanmaktan 

vazgeçmek durumundayız. Elbette 

önemsiz demiyoruz ancak okumanın 

doğru alfabesinin yukarıdaki veriler ve 

benzerleri olduğunu hatırlatıyoruz.  

Olumsuz gördüğümüz bir veri de yine 

“olağan şüpheli” taraftan geldi. Tarım 

ürünleri ÜFE rakamları açıklandı. Geçmiş 

yıla göre önemli bir iyileşme görülmekle 

beraber bunun baz etkisinden 

kaynaklandığını söyleyelim. Normal 

olarak Mart ayında negatif olması 

beklenilen ÜFE artışı bu Mart ayında %0,5 

artmış durumda. Kötüleşen bir tablo yok 

ancak ümit ettiğimiz iyileşmeyi de henüz 

görebilmiş değiliz.  

Parasal tarafta geçtiğimiz haftanın en 

önemli gelişmesi kurdaki ani hareket oldu. 

Açıkçası PPK toplantısı yaklaştıkça bu tür 

atakların olmasını bekliyorduk ve bunu 

önceki bültenlerimizde de yazmıştık. 

Ancak bu sefer artışın, Ruble ve İran 

Riyal’i ile paralel gerçekleşmesi farklı 

yorumlara da sebep oldu. Bizim de biraz 

manidar bulduğumuz bu tesadüfü sadece 

zikretmekle yetinelim. Aslında kurdaki 

manipülatif diyebileceğimiz artış Mart 

ayının ikinci haftasından itibaren 

başlamıştı. Özellikle Dolar kurunda 4 

TL’lik psikolojik sınır nerdeyse her gün 

denendi. Nihayetinde oraya yakın bir 

seviyeden bu atak geldi. Elbette elimizdeki 

veriler bu atağın nerden ve nasıl geldiğini 

anlamak için yeterli değil. Bununla birlikte 

çok daha fazla veriye sahip olan ve 

piyasaları sürekli izleyen Merkez Bankası 

Başkanı’nın geçtiğimiz hafta, bir atak 

olduğunu ve bunun araştırıldığını 

söylemesi bizim de bu yöndeki tespitimizi 

onaylamış oldu. EPAM olarak biraz da 

uzun sürdüğünü düşündüğümüz bu 

araştırmanın sonuçlarını merakla 

bekliyoruz. Bu konuda son olarak Kamu 

tarafından gelen döviz talebinin de biraz 

daha yakından izlenmesi gerektiğini 

söyleyelim. Özellikle Hazine’nin dış borca 

dair stratejisi (ve bu ay yaptığı ödemeler), 

enerji ithal eden kamu işletmelerimizin 

talepleri ve kamu bankalarının işlemleri 

bu derece sığ piyasalarda kurlar üzerinde 

normal zamanlardakinden daha yüksek 

etki yapabilir. 

Yurt dışı veri akışında bu hafta sürpriz bir 

gelişme olmadı. Küçük dalgalanmalar 

yaşanmış olmakla beraber genelde sakin 

bir seyir vardı. FED’in yılın kalanında iki 

faiz artışı daha yapacağı tamamen hâkim 

beklenti haline gelmiş durumda. Bu 



Haftalık Ekonomi Bülteni – 19 Nisan 2018 
 

 

19 Nisan 2018  3 

 

beklenti tamamen satın alınmış olduğu 

için o taraftan kaynaklı bir kur hareketi 

artık beklemiyoruz. Euro bölgesinde 

sanayi üretimi artışı beklentilerin bir 

miktar altında geldi. Türkiye ekonomisi 

açısından Avrupa’daki iyileşmenin son 

derece önemli olduğu aşikâr. Bu açıdan 

Avrupa Birliğinden gelen her olumsuz 

veriye daha dikkatle yaklaşmak gerekiyor. 

Şimdilik anlamlı bir sapma yok ancak yine 

de yakından takip edeceğiz. 

 

Şubat Ayı Sanayi Üretim Endeksi Açıklandı 

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına 

göre %9,9 arttı. Sanayinin alt sektörleri 

(2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 

2018 yılı Şubat ayında madencilik ve taş 

ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın 

aynı ayına göre %11,2, imalat sanayi 

sektörü endeksi %10,4 ve elektrik, gaz, 

buhar ve iklimlendirme üretimi ve 

dağıtımı sektörü endeksi %3,3 arttı. 

 

Sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,2 

azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 

referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı 

Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı 

sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,3, 

imalat sanayi sektörü endeksi %0,2 ve 

elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 

üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise 

%1,1 azaldı. 

 

Ocak Ayı İşsizlik Verisi Açıklandı 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı 

işsizlik verisini açıkladı. Buna göre, 

istihdam edilenlerin sayısı, ocakta geçen 

yılın aynı dönemine göre 1 milyon 357 bin 

kişi artarak 28 milyon 29 bin kişi, istihdam 

oranı ise 1,6 puanlık artışla yüzde 46,4 

oldu. 

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs
Hazira

n
Temm

uz
Ağusto

s
Eylül Ekim Kasım Aralık

Yıllık
ortala

ma

2016 91,3 95,8 106,4 102,7 107,1 107,4 86,9 105,5 93,5 113,0 113,7 117,6 103,4

2017(r) 96,8 96,1 113,3 110,0 113,5 104,9 112,4 113,7 110,3 125,7 124,8 130,0 112,6

2018(r) 109,3 105,5
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Sanayi Üretim Endeksi
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sayısı 70 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan 

sayısı 1 milyon 286 bin kişi arttı. İstihdam 

edilenlerin yüzde 17,7'si tarım, yüzde 

19,9'u sanayi, yüzde 7'si inşaat, yüzde 

55,4'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. 

 

İş gücü, ocakta 2017'nin aynı dönemine 

göre 780 bin kişi artarak 31 milyon 438 bin 

kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,6 puan 

artarak yüzde 52,1 olarak gerçekleşti. Aynı 

dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, 

erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,2 

puanlık azalışla yüzde 71,3, kadınlarda ise 

1,2 puanlık artışla yüzde 33,2'yi buldu. 

Ocak’ta herhangi bir sosyal güvenlik 

kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların 

oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 

değişim göstermeyerek yüzde 32,5 oldu. 

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların 

oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 

0,2 puan artarak yüzde 21,8 olarak 

hesaplandı. 

 

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet ciro endeksleri Şubat'ta arttı 

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, 

inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam 

ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına 

göre yüzde 23,4 artış kaydetti. Mevsim ve 

takvim etkilerinden arındırılmış toplam 

ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 

1,3 yükseldi. Sanayide takvim etkilerinden 

arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, 

şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 

24,9 artış görüldü. Mevsim ve takvim 

etkilerinden arındırılmış sanayi ciro 

endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,6 

arttı. İnşaat sektöründe takvim 

etkilerinden arındırılmış ciro endeksindeki 

artış, Şubat 2017'ye göre yüzde 68,1 olarak 

gerçekleşti. Mevsim ve takvim 

etkilerinden arındırılmış inşaat ciro 

endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5 

artış kaydetti. 
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Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret 

ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına 

göre yüzde 17,2 arttı. Mevsim ve takvim 

etkilerinden arındırılmış ticaret ciro 

endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,3 

yükseldi. Hizmet sektöründe takvim 

etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 

şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 

23 artış gösterdi. Mevsim ve takvim 

etkilerinden arındırılmış hizmet ciro 

endeksinde de bir önceki aya göre yüzde 

1,3 artış kaydedildi.  

 

Perakende satış hacmi azaldı 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat 

ayına ilişkin perakende satış hacmi 

endekslerini açıkladı.Buna göre, mevsim 

ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit 

fiyatlarla perakende satış hacmi şubatta 

bir önceki aya göre yüzde 1 azaldı. 
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Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün 

satışlarında yüzde 0,5, gıda dışı satışlarda 

(otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,2, otomotiv 

yakıtı satışlarında yüzde 0,8 düşüş 

oldu.Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya 

göre değişimi incelendiğinde, bilgisayar, 

kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 

0,5, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları 

yüzde 0,1, tıbbi ürünler ve kozmetik 

satışları yüzde 0,5 arttı. 

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit 

fiyatlarla perakende satış hacmi şubatta 

geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artış 

gösterdi. Bu dönemde otomotiv yakıtı 

satışlarında yüzde 10,2, gıda dışı satışlarda 

(otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,4, gıda, 

içecek ve tütün satışlarında yüzde 7,7 artış 

kaydedildi. Söz konusu dönemde gıda dışı 

sektörlerin değişimi incelendiğinde, 

elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 

0,6 azaldı. 

 

Mart Ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Açıklandı 

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi 

(Tarım–ÜFE), 2018 yılı Mart ayında bir 

önceki aya göre %0,52, bir önceki yılın 

Aralık ayına göre %3,03, bir önceki yılın 

aynı ayına göre %7,70 ve on iki aylık 

ortalamalara göre %11,80 artış gösterdi. 

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve 

avcılık ürünlerinde %0,62, ormancılık 

ürünlerinde%0,44 artış, balıkçılıkta %2,68 

azalış gerçekleşti. 

 

Ana gruplarda bir önceki aya göre 

değişim; canlı hayvanlar ve hayvansal 

ürünlerde %2,64 artış, çok yıllık bitkisel 

ürünlerde %0,73 ve tek yıllık bitkisel 

ürünlerde ise %0,28 azalış olarak 

gerçekleşti. Alt tarım gruplarından; yağlı 

meyveler %4,46, canlı kümes hayvanları 

ve yumurtalar %3,42 ve canlı sığırlar, 

bunlardan elde edilen işlenmemiş süt 

%2,78 artış, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile 

sert kabuklu meyveler %4,54 ve çeltik 

%0,60 azalış gösterdi. Mart 2018’de 

endekste kapsanan 81 maddeden; 44 

maddenin fiyatlarında artış, 32 maddenin 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
Temmu

z
Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

2016 9,59 6,14 -1,55 -5,29 1,41 4,87 8,09 5,43 4,71 2,80 0,08 1,46

2017 6,03 8,60 14,05 16,94 13,67 10,62 8,67 8,95 10,38 12,88 17,95 16,47

2018 9,69 8,98 7,70
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fiyatlarında düşüş gerçekleşirken, 5 

maddenin fiyatlarında değişim 

olmamıştır. 

 

Hazine'den tahvil ihracı için 3 bankaya yetki 

Hazine Müsteşarlığı tarafından, dolar 

cinsinden Ekim 2028 vadeli tahvil ihracı 

gerçekleştirmek amacıyla 3 bankaya yetki 

verildi.  Hazine Müsteşarlığı'nın internet 

sitesinde yer alan açıklamada, 2018 yılı dış 

finansman programı çerçevesinde, dolar 

cinsinden Ekim 2028 vadeli tahvil ihracı 

gerçekleştirmek amacıyla Goldman Sachs, 

HSBC ve J.P. Morgan’ın yetkilendirildiği 

belirtildi. Maliye Bakanlığı, merkezi 

yönetim bütçesinin mart ayında 20,2 

milyar TL açık verdiğini açıkladı. Martta 

faiz dışı açık ise 10,6 milyar lira olarak 

gerçekleşti. Bütçe gelirleri mart ayında 

geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 

artarak 48,2 milyar lira, bütçe giderleri ise 

yüzde 16,8 artarak 68,4 milyar lira oldu. 

Ocak-mart döneminde açık 20,4 milyar lira 

oldu. Ocak-mart döneminde bütçe gelirleri 

geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 

artarak 167,4 milyar lira, bütçe giderleri ise 

yüzde 17,7 yükselerek 187,9 milyar lira 

oldu.  

 

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku 122.9 Milyar Dolar Oldu 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

tarafından Şubat 2018 dönemine ilişkin 

kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. 

Buna göre, şubat sonu itibarıyla, kısa 

vadeli dış borç stoku, 2017 yıl sonuna göre 

yüzde 5 artışla 122,9 milyar dolara çıktı. 

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa 

vadeli dış borç stoku yüzde 5,3 artarak 

69,5 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa 

vadeli dış borç stoku da yüzde 4,6 

yükselişle 53,2 milyar dolar oldu. 

 

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 98,2 

milyar dolar oldu. Diğer 

sektörler altında yer alan ithalat borçları, 

2017 sonuna göre yüzde 2,8 artışla 41,8 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Ocak Şubat

2016 2017 2018

Kısa Vadeli Borçlar 109.618 110.395 106.228 101.420 106.810 113.670 114.787 116.981 122.663 122.852

Kamu 21.207 20.087 20.763 19.720 21.134 22.161 22.135 21.994 24.040 24.521

Özel 88.238 90.151 85.334 81.590 85.568 91.400 92.555 94.892 98.527 98.237
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milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük 

çoğunluğu kamu bankalarından oluşan 

kamu sektörünün kısa vadeli borcu geçen 

yıl sonuna göre yüzde 11,5 artarak 24 

milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış 

borcu yüzde 3,5 yükselerek 98,2 milyar 

dolara ulaştı. Şubat sonu itibarıyla, kısa 

vadeli dış borç stokunun döviz 

kompozisyonu yüzde 50,8'i dolar, yüzde 

30,8'i avro, yüzde 15,6'si TL ve yüzde 2,8'i 

diğer döviz cinslerinden oluştu. Bu 

dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın 

vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış 

borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan 

vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 

185,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.  

 

Özel sektöre gümrüksüz hayvan ithalatı yetkisi... 

Ekonomi Bakanlığı et fiyatlarını kontrol 

altına almak amacıyla 500 bin adet 

kasaplık canlı hayvanın gümrüksüz olarak 

ithal edilmesine yönelik düzenlemeyi 

Bakanlar Kurulu gündemine sundu. Yeni 

düzenleme ile birlikte özel sektör 

gümrüksüz ithalat yetkisini belirli kriterler 

dahilinde doğrudan kullanabilecek. Öte 

yandan, Bosna Hersek menşeli bazı tarım 

ürünleri için tarife kontenjanı açıldı. Bu 

kapsamda 8 bin ton büyükbaş, 2 bin ton 

küçükbaş hayvan eti gümrüksüz olarak 

getirilecek. Ayrıca, 2 bin ton sakatat ve 

1000 ton kümes hayvanı eti için de tarife 

kontenjanı açıldı. Tüm et grupları için 

açılan tarife kontenjanı 31 Aralık 2022 

tarihine kadar geçerli olacak ve her takvim 

yılında yeninden dağıtılacak.  

 

Dolar/TL erken seçim açıklamasıyla sert yükseldi 

ABD-Rusya arasındaki gerilim, jeopolitik 

riskler, azalan risk iştahı, yurt içinde şirket 

borçlarının yeniden yapılandırılmasına 

ilişkin haberlerle geçen hafta 4.1934'e 

kadar yükselen dolar yeni günde 4.07'ye 

kadar geriledi. MHP Lideri Bahçeli'nin 

erken seçim yapılmalı çağrısıyla kur 

yeniden yönünü yukarı çevirdi ve 

4.1266'ya kadar yükseldi.  

Euro erken saatlerde % 0.2 düşüşle 5.05'de 

seyrederken daha sonra 5.10'u aştı. Dolar 

endeksi de bugün %1 ekside. Uluslararası 

kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 

dün yolladığı notta Lira'da rekor 

düşüşünün kredi notu açısından negatif 

olduğunu bildirdi.  

 

TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi Sonuçlandı 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 

(TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı 

vadeli Döviz satım ihaleleri sonuçlandı. 

TL uzlaşmalı 1 ay vadeli Döviz satım 

ihalesine 260 milyon dolar teklif geldi. 

İhalede gerçekleşen tutar 150 milyon dolar 

http://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/merkez-bankasi-verileri
http://www.bloomberght.com/doviz
http://www.bloomberght.com/doviz
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olurken, ortalama fiyat 4,13632, en düşük 

fiyat 4,13460, en yüksek fiyat 4,13820 oldu. 

Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,13176 

olarak gerçekleşti. 

TL uzlaşmalı 3 ay vadeli Döviz satım 

ihalesine gelen teklif 154 milyon dolar 

oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon 

dolar olurken, ortalama fiyat 4,21532, en 

düşük fiyat 4,21320, en yüksek fiyat 

4,21910 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 

4,21050 olarak belirlendi. 

 

Euro Bölgesi'nde Yıllık Enflasyon Yükseldi 

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 

yayımladığı nihai verilere göre, 19 üyeli 

Euro Bölgesi’nde şubat ayında yüzde 1,1 

olan yıllık enflasyon, martta yüzde 1,3’e 

çıktı. Daha önce yayımlanan öncü 

bildirimde mart ayı yıllık enflasyon yüzde 

1,4 seviyesinde açıklanmıştı. 

Bölgede, mart ayında nihai yıllık çekirdek 

enflasyon ise yüzde 1 arttı. Euro 

Bölgesi’nde mart ayındaki enflasyonun 

ana bileşenlerine bakıldığında, yıllık 

enflasyon en yüksek yüzde 2,1 ile gıda, 

alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. 

Bunu yüzde 2 ile enerji, yüzde 1,5 ile 

hizmetler ve yüzde 0,2 ile enerji dışı sanayi 

ürünleri izledi. 

Öte yandan, enflasyon verisi, Euro 

Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten 

sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası'nın 

(ECB) hedeflediği seviyenin altında 

kalmaya devam etti. ECB, bölgede fiyat 

istikrarını sağlamak için orta vadede 

yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 

2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. 

Banka, bu doğrultuda varlık alım 

programı ve düşük faiz politikasını da 

kapsayan bazı tedbirler uyguluyor. 

 

Ticaret savaşları ve ABD-Rusya gerginliği alüminyum fiyatlarını %10 artırdı. 

ABD’nin alüminyum ithalatına getirdiği 

ek %10’luk gümrük vergisinin ardından 

küresel piyasalarda alüminyum 

fiyatlarında gözlenen yükseliş son 

dönemde ABD-Rusya arasında artan 

gerginliğin ardından ivme kazandı. ABD, 

geçtiğimiz hafta bir grup Rus oligarkı 

hedef alan bir dizi yaptırım açıklamıştı. 

Yaptırım listesinde dünyanın en büyük 

alüminyum üreticilerinden olan Rusal’ın 

patronunun da yer alması alüminyum 

fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı 

yarattı. Dünya alüminyum üretiminin 

%7’sini elinde bulunduran Rusal’a ilişkin 

artan belirsizliklerin etkisiyle alüminyum 

fiyatları haftalık bazda %10’un üzerinde 

yükseldi. Ayrıca, Çin’de alüminyum 

stoklarının gerilemesi de alüminyum 

fiyatlarındaki artışta etkili oldu. 

 

 

http://www.bloomberght.com/doviz
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Küresel borç 237 trilyon dolara ulaştı 

Uluslararası Finans Enstitüsü analizine 

göre, dünyada borç miktarı 2017'nin 

dördüncü çeyreğinde 237 trilyon dolara 

ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Küresel borç 

geçen yılın son çeyreğinde 10 yıl öncesine 

göre 70 trilyon dolardan fazla arttı. 

Gelişmiş ülkelerde hanehalkı borcun 

GSYH'ye oranı da, Belçika, Kanada, 

Fransa, Lüksemburg, Norveç, İsveç ve 

İsviçre gibi ülkelerde rekor seviyeye ulaştı. 

Bu durumun küresel çapta faiz 

oranlarındaki artışla beraber endişe verici 

bir gelişme olduğu kaydedildi. Gelişmiş 

ekonomilerde sadece İrlanda ve İtalya'nın 

hanehalkı borcun GSYH'ye oranı yüzde 

50'nin altında kaldı. Buna karşın dünya 

ekonomisindeki ekonomik büyümeye 

paralel olarak küresel borcun gayrisafi 

hasılaya oranı beşinci çeyrekte de azaldı. 

 

BU HAFTANIN VERİ TAKVİMİ 

19.04.2018 11:00 Cari Denge (EURO) 

19.04.2018 11:30 Çekirdek Perakende Satışlar - Yıllık (İngiltere) 

19.04.2018 11:30 Perakende Satışlar - Yıllık (İngiltere) 

19.04.2018 16:10 Quarles'in Konuşması (ABD) 

20.04.2018 01:45 Mester'in Konuşması (ABD) 

20.04.2018 02:30 Ulusal TÜFE - Yıllık (Japonya) 

20.04.2018 10:00 Tüketici Güveni (Türkiye) 

20.04.2018 16:40 Evans'ın Konuşması (ABD) 

20.04.2018 17:00 Tüketici Güveni (EURO) 

20.04.2018 18:15 Williams'ın Konuşması (ABD) 

 

 


