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Prof. Dr. Göksel Aşan
Türk Lirası açısından çok zor bir hafta
geride kaldı. Tablonun çok ani bozulduğu,
oldukça önemli kararların alındığı tarihi
bir hafta yaşadık. Para politikasına ilişkin
kararlar pazartesi günü de açıklanmaya
devam etti ve TCMB sadeleştirme sürecini
tamamladığını açıklayarak alınan kararları
duyurdu. Hemen arkasından da TCMB
Başkanı Murat Çetinkaya ve Bakan
Mehmet Şimşek’in finans çevreleri ile
görüşmek üzere Londra’ya gideceği
duyuruldu. Gündemi takip etmenin
neredeyse imkansız hale geldiği bir
ortamda bir yandan da veri akışı devam
etti. Biz içeri ile meşgulken yurt dışında
geçici uykuda olan bir problem yeniden su
yüzüne çıktı. Avrupa’nın üçüncü büyük
ekonomisi olan İtalya’da ortaya çıkan
hükümet krizi zaten ekonomik açıdan
oldukça problemli olan ülkede riskleri
fazlasıyla arttırdı. Avrupa Birliği için de
ciddi riskler taşıyan bu tablo Euro’nun
değer kaybını hızlandırdı. Trump etkisi bu
süreçte de hız kesmeden devam etti.
TL açısından oldukça zorlu ve riskli bir
haftayı geride bıraktık. Haftaya zaten satış
baskısı ile başlanmışken salı gecesi Asya
piyasalarında hızlanan satışlar Dolar’ı 4,90
TL’nin
üzerine
çıkarttı.
Türkiye
piyasalarının açılması ile birlikte çok az bir
geri geliş olsa da özellikle Londra
piyasasının açılması TL’deki değer kabını
hızlandırdı. Zaten işlem hacmi oldukça
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düşük olan döviz piyasasında bu satışların
etkisi ile gün için de 4,92 TL ile %5’lik bir
değer kaybı görüldü. Hareketin ani ve çok
hızlı olması üzerine Merkez Bankası Para
Kurulu olağan üstü toplandı ve GLP üst
limitini 300 baz puan artışla 16,5’e çıkarttı.
Bu artışın ilk etkisi ile Dolar 4,60 TL’nin
altına kadar geriledi. Devamında gelen
alımlarla yine 4,70 TL’nin üstüne çıkan
Dolar 4,60-4,70 aralığında dalgalanmaya
devam ediyor. İlk bakışta beklenen etkinin
oluşmadığı görülse de beklenti aşağı
yönlü hareketin hızlanacağı yönünde. Bu
arada faiz artırımının ardından tekrar 4,73
TL civarına yükselişte Halk Bankası’na
ABD Hazinesinden oldukça yüksek bir
ceza geldiğine dair yalan haberin etkisi
olduğunu da ekleyelim.
Aslında 4 TL civarında sürüklenen
kurdaki hareket bir önceki haftadan
başlamıştı. Özellikle ABD kaynaklı
gelişmeler, Orta Doğu’da gerilimin
artması, petrol fiyatlarındaki artış vb
nedenler kuru 4 TL’nin üzerinde
tutuyordu.
Bunlara
ABD’nin
büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ile çıkan
olaylar
ve
Cumhurbaşkanı’mızın
Londra’dan verdiği sert tepkinin yanında
Bloomberg kanalında katıldığı söyleşide
(biraz da cımbızlanarak) TCMB’nin
bağımsızlığına dair oluşan olumsuz algı
eklenince Dolar kuru haftayı 4,50 TL’ye
yakın bir düzeyde bitirmişti. Aslında
geçen hafta yaşanan hızlı çıkış bir ölçüde
bu hareketin devamı sayılabilir. Bu arada
EPAM olarak tüm bu süreçte (aslında
daha öncesinde de) Merkez Bankası
başkanımızın bu derece sessiz kalmasını
doğru bulmadığımızı da eklemek isteriz.
Hafta başında ilk hareketin Japonya’da
başlaması “carry trade”cilerin TL’den
çıkması ile oldu. Özetle ellerinde
birikimleri olan bireysel yatırımcıların
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paralarını
yüksek
faizin
olduğu
piyasalarda değerlendirip en yüksek
kazancı elde ettiklerinde başka bir
piyasaya çıkmaları olarak açıklanabilecek
bu işlem, özellikle Japonya’daki bireysel
yatırımcıların çok rağbet ettiği bir araç.
Ancak şayet yatırılan piyasada para
biriminin değerinde hızlı bir düşüş olursa
bu yatırımcılar zararlarını durdurmak için
piyasadan çıkma kararı alabiliyorlar.
Genellikle riske en yatkın “carry
trade”ciler Japonlar olarak biliniyor. Bu
yüzden orada olan çıkış diğer yatırımcıları
da oldukça olumsuz etkiledi.
Kurdaki düşüşün iki ters yönlü etkisi
olabiliyor. İlki yukarıda sözünü ettiğimiz
türden yatırımcıların bunu yine bir fırsat
bilip yükselen faizlerden yararlanmak
üzere geri dönmeleri ki bu düşüşü
hızlandırıyor. Diğeri ise bazı yatırımcıların
ve döviz ile iş yapanların bu seviyeleri
ileri de tekrar yükselebileceği beklentisi ile
bir alım fırsatı olarak görmeleri. Bu da
elbette kurun yükselmesine sebep oluyor.
Aslında yönü belirleyen (tabii ki kurumsal
yatırımcıları da katmak gerekiyor) bu iki
hareketten hangisinin daha büyük olduğu.
Merkez’in faiz artışının ardından beklenen
düşüşün olmamasında ilk bakışta özellikle
yerli yatırımcıların döviz taleplerinin
olduğunu gördük. Sonrasında gelen
veriler bunun o ölçüde büyük olmadığını
gösterdi. Bununla birlikte özellikle “carry
trade” tarafında da hızlı bir giriş olmadı.
Açıkçası bu tür hareketlerde piyasa bir
süre izlemeye geçebiliyor ve beklenen
hareketlenme gecikmeli olabiliyor. Bu
sefer de bunun bir benzerini yaşadık
sayılabilir.
Lakin
Pazartesi
gelen
sadeleştirme
açıklaması
beklemedeki
piyasaları bir kez daha hareketlendirdi ve
düşüş hızlandı. Bir yönü ile Londra
seyahati öncesi Bakan’ın ve Başkan’ın elini
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güçlendiren bu politika değişikliği, bu
toplantılara dair beklentiyi de olumluya
çevirdi. Açıkçası (görüntüde de olsa)
haftalık repo faizinin %8’den %16,5’e
yükselmesi oldukça sert bir hareket olarak
algılandı. EPAM olarak bu geçişin biraz
daha zamana yayılarak kademeli olması
gerektiğini düşünüyorduk. Beklentimiz de
bu yönde idi. Ancak Para Kurulu’nun
böyle bir sert geçişi daha doğru bulduğu
anlaşılıyor.
TL’deki kazancın sınırlı kalmasının bir
diğer sebebi de hem gelişen ülke
piyasalarında ortaya çıkan bozulma hem
de İtalya’nın yol açtığı olumsuz hava oldu.
Şöyle ki; yatırımcılar herhangi bir
piyasada risk artışı olduğunda diğer bazı
riskli
piyasalarda
da
portföylerini
azaltarak riski dengelemeye çalışıyorlar.
Bu yüzden örneğin biz de herhangi bir
sorun olmasa da başka bir gelişen ülke
piyasasında ortaya çıkan gelişme bizi de
etkileyebiliyor. Tabii ki tam tersi de
geçerli. Burada şunu da ifade edelim ki;
TL’de mart ayından sonra başlayan
hareket diğer gelişen ülke para birimleri
üzerinde de bir miktar olumsuz etkiye yol
açtı. Son hafta bu hareketin “bulaşma”
ihtimalinden dahi söz edilir olmuştu.
EPAM olarak geçtiğimiz yıllarda Rusya
üzerindeki baskıyı arttırmak için petrol
fiyatlarını düşürenlerin, bir süre sonra
kendilerinin
de
ciddi
zorluklarla
karşılaştıklarını görüp hızlıca arzı kısarak
fiyatları tekrar yukarı çektikleri süreci
hatırlatıp,
yorumu
okuyucularımıza
bırakıyoruz.
Bu konu ile ilgili son olarak Mayıs
enflasyonunun açıklanmasının ardından
(%12’nin üzerinde olacağını tahmin
ediyoruz) 100 baz puanlık bir artış
olabileceğini
ekleyelim
ve
kurun
önümüzdeki günlerde 4,30 TL’nin altına
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inebileceğine
açıklayalım.

dair

beklentimizi

de

Hafta içinde arka arkaya güven endeksleri
de açıklandı. Zaten bir miktar düşüş
bekleniyordu. Bununla birlikte düşüşün
beklenen düzeyde olmadığını belirtelim.
Daha
önceki
bültenlerimizde
de
belirttiğimiz gibi özellikle tüketici güveni
döviz
kurlarındaki
hareketlerden
gereğinden fazla etkileniyor. Maalesef
bizimki gibi dolarizasyon geçmişi olan
ülkelerde bu aşılması zor bir yapısal
sorun. Bu yüzden mayıs ayı içerisindeki
kur harekelerinin daha fazla bir bozucu
etkisi olabileceğini düşünüyorduk. Elbette
düşüş olması olumsuz ancak (tabii ki
bunu söylemek için çok erken) döviz
hareketlerinden bir miktar kopuş olmuşsa
da bu da oldukça olumlu bir gelişme.
Nihai olarak düşüşün yüzde olarak küçük
kaldığını da söylemeliyiz. Bir kez daha
bunların anket yönetimi ile yapıldığını bu
yüzden belli sınırlar içerisinde kalan
değişimlerin fazla bir anlam ifade
etmediğini hatırlatalım.

Bülten uzadığı için dış haberlere fazla
girmeyeceğiz. Lakin piyasaların gözünün
yine FED’e çevrildiğini söyleyelim. Bu
hafta karmaşık sinyaller geldi. Veriler
paralel gelmediği için yorum yapmak
zorlaştı. Diğer yandan Dolar’ın Euro
karşısında aşırı değerlenmesi ve trendin
de bu yöne olması yeni bir durumu da
ortaya çıkarmış oldu. Bir yandan
Trump’ın AB’den yaptığımız ithalatı
azaltacağız
açıklaması
da
düşünüldüğünde FED’den gelecek faiz
artışı konusunda bir miktar tereddüt
oluşmuş durumda. Biz aylar öncesinden
EPAM olarak beklentimizin 3 faiz artışı
olduğunu ve ikisinin yılın ikinci yarısında
yapılacağını yazmıştık. Bu tahminimiz
devam etmekle birlikte hiç beklenmeyen
bazı gelişmelerin bu artışı teke düşürme
ihtimalinin belirdiğini de ekleyelim.
Not: Geçen haftaki gelişmeler bu hafta
başına da sarktığı için bültenimizi iki gün
gecikme ile yayınlıyoruz.

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı geldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan
(TCMB) sinyali verilen sadeleşme adımı
geldi. Bir hafta vadeli repo ihale faiz
oranının Merkez Bankası politika faizi
olacağı, bu oranın mevcut fonlama faizine
(%16,50) eşitleneceği duyuruldu.
Para politikası operasyonel çerçevesine
ilişkin basın duyurusu 28 Mayıs 2018
Para politikası operasyonel çerçevesine
ilişkin
sadeleşme
sürecinin
tamamlanmasına karar verilmiştir. Bu
doğrultuda;
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• Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı
Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu
oran, mevcut fonlama faizine (%16,50)
eşitlenecektir.
• Merkez Bankası gecelik vadede
borçlanma ve borç verme oranları bir hafta
vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla-/+
150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir.
Yeni
operasyonel
çerçevenin
uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde
başlanacaktır.
Teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır.
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Merkez Bankası birbiri ardına yaptığı 3 hamle ile kurdaki dalga boyunu kısalttı
Döviz kurlarında son dönemde aşırı
oynaklık
yaşanırken,
Merkez
Bankası’ndan da hamleler birbiri ardına
gelmeye başladı. Merkez’in faiz artırımıyla
birlikte yaptığı 3 hamle, kuru şimdilik
istenen seviyelere düşürmese de, en
azından “panik atak” havasını kısmen
dağıttı ve piyasadaki dalga boyunu
kısalttı. İlk olarak doların 4,50 TL’ye
dayanmasıyla
16
Mayıs’ta
“sözlü
müdahale”de
bulunan Merkez
Bankası kuru 4,40 TL’ye kadar düşürmüş
ancak
piyasanın
beklediği
hamle
gelmeyince, kur çarşamba günü 4,92
TL’nin üzerine çıkmıştı. Bunu üzerine
Merkez çarşamba akşamı olağanüstü
toplanarak faizleri 3 puan artırmış ve kur
4,54’lere kadar gevşemişti.

3,5 milyar dolarlık HAMLE
Önceki günlerde vadeli döviz satım
pozisyon tutarını mevcut 6,15 milyar
dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecek
şekilde artıran Merkez, dün de 31
Temmuz’a
kadar
vadesi
dolacak reeskont kredileri
geri
ödemelerinde TL ödeme imkânı getirerek,
kuru sabitledi. Böylece 4,92 TL’ye dayanan
kur, bu hamle ile 4,69 TL’ye kadar
gevşedi.
Kur, haftayı ise 4,71 seviyelerinden
tamamladı. Bankacıların, hesaplamalarına
göre
yeni
düzenleme
3,5
milyar
dolar reeskont ödemesine tekabül ediyor.
Bankacılar, piyasada oynaklık halen
devam etse de, Merkez’in attığı adımlarla
varlığını göstermesinin yeni rekorların
önüne geçtiğini belirtiyor.

TCMB FAİZ ORANLARI(%) GEÇ LİKİDİTE PENCERESİ
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Merkez hangi adımları attı?
1- 23 mayıs: faizi 3 puan artırdı
Merkez Bankası olağanüstü toplanarak
geç likidite penceresi borç verme faiz
oranını yüzde 13.5’ten 16.5’e yükseltti.
2- 24 mayıs: döviz satımını artırdı
Yılın ikinci çeyreğine ilişkin TL uzlaşmalı
vadeli döviz satım pozisyon tutarını 6.15
milyar dolardan 8 milyar dolara
güncelledi.
3- 25 mayıs: reeskontta tl imkanı sundu
31 Temmuz’a kadar vadesi dolacak olan
ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerin
reeskont
kredilerinde
kuru 4.20 TL’de sabitledi,TL ödeme
olanağı sundu.

Merkez Bankası, 31 Temmuz’a kadar
vadesi dolacak olan reeskont kredilerinin,
kredinin vadesinde ödenmesi halinde,
dolar için 4.20, Euro için 4.90, sterlin için
5.60 kuru kullanılarak TL olarak
yapılabilmesi imkânı getirdi. Açıklamaya
göre ayrıca kredi kullandırım tarihindeki
işlem kurunun sabitleme kurundan
yüksek olması durumunda kredi geri
ödemesinde kredi kullandırım tarihindeki
işlem kurunun esas alınmasına da karar
verildi.

Kuru sabitledi, tl ödeme imkanı verdi

"Atılan adımlar gayet iyi"
Reeskont
kredilerinde
kurun
sabitlenmesinin yurtiçi döviz talebini
azaltabileceğini
söyleyen
bankacılar,
Merkez Bankası’nın faiz artışı sonrası
atabileceği diğer adımları atmaya devam
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ettiğini ve bunun da gayet olumlu
olduğunu kaydediyor. Ancak piyasanın
yine de bir faiz artırımı daha beklediğinin
altını çizen bankacılar, bu aksiyonun
önlem alınmazsa TL’de bir tur daha
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kötüleşme

olabileceği

uyarısında

bulunuyor.

Türkiye piyasalarla inatlaşmayacak
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,
Türkiye’nin
piyasalarla
inatlaşmayacağını, Merkez Bankası’nın
güçlü bir para politikası tepkisi verdiğini,
gerekirse sadeleşme dahil ilave adımlar
da atılabileceğini söyledi. Son dönemde
piyasalarda yaşanan hareketlerin sadece
Türkiye’ye özgü olmadığına da dikkat
çeken Şimşek, doların tüm gelişmekte
olan ülke para birimleri karşısında değer
kazandığına, ABD faizlerinin “kritik bir
eşik olan” yüzde 3’ü aştığına dikkat
çekti. Şimşek, buna karşın Türkiye’ye
özgü endişelerin de farkında olduklarını
belirtti. Merkez Bankası’nın çok güçlü ve
gerektiğinde devamı gelecek bir tepkiyle,
bağımsız olduğunu ve gerektiğinde
gerekeni yapacağını ortaya koyduğunu
ifade eden Şimşek, “Bir aydan az sürede
seçim aradan çıkacak ve Türkiye çok
güçlü şekilde pozitif ayrışacak. İlave yeni
dış kaynaklı birtakım hususlar ortaya
çıkmaz ise 10 gün içinde atılan (faiz) adım
etkili oluyor. Geçmiş deneyim bunu
gösteriyor” dedi.
Şimşek'in açıklamaları şöyle;
- Merkez Bankası geç de olsa güçlü bir
adım attı ve etkili oldu. Bazen hemen
akabinde
piyasaların
normalleşmesi
bekleniyor ama öyle olmuyor. Patikaya
oturması zaman alıyor.
- Etkiyi sınırlayan dün birkaç etken oldu.
Bunlardan biri Halkbank'a ilişkin asılsız
iddialar. Halkbank bunu yalanladı.
Halkbank'a ilişkin bir karar yok. Bunlar
uydurma. Halkbank'a 49 milyar dolar
ceza verileceği uydurma bir haberdi.
- Sanki gelişmekte olan ülkelerde sorun
yok da Türkiye'de sorun var gibi
30 Mayıs 2018

gösterildiğini de görüyoruz. ABD'de
uzun vadeli faizler hızla artarak yüzde
3'ü aştı. Yüzde 3 kritik bir eşiktir. Bunun
etkisi oluyor. ABD doları tüm para
birimlerine karşı değer kazanıyor.
- Bu trendler Türkiye'ye özgü değildir.
Türkiye'yi olumsuz anlamda ayrışmasına
sebep olan gelişmeler var. Seçim
arifesindeyiz. Maliye politikasına ilşikin
endişeler var.
Merkez
Bankası'nın
spekülatif
saldırılara karşı eli kolu bağlı değildir.
Merkez Bankası tepki vermeye devam
edecektir. Hükümetimizin tam desteğine
sahiptir. Bunun altını çiziyorum. Merkez
Bankası ne gerekiyorsa yapacaktır
- Merkez Bankası güçlü bir tepkiyle
aslında bağımsız olduğunu gerektiğinde
gerekeni yapacağını ortaya koymuştur
- OHAL olmasaydı lira bu kadar değer
kaybetmezdi deniyor. Peki OHAL niye
geldi, bir mecburiyetten dolayı geldi.
Terör örgütü hendek siyaseti ile işi yeni
bir boyuta taşıdı. O dönemde DEAŞ'ın
bölücü terör örgütünün saldırıları var.
Türkiye OHAL'le terörün nefesini
kısmıştır. Türkiye terörle mücadelede eli
rahatladığı an bir gün dahi OHAL devam
etmeyecek.
Piyasalardaki
oynaklık
sadece
Türkiye'ye özgü değil. Türkiye'ye özgü
jeopolitik sorunlar ve seçim atmosferi
kısmen etkili oluyor. Bünyemiz iddia
edildiği gibi zayıf değil. Benzer
durumları 2006, 2014'te de yaşamışız.
- Türkiye çok ciddi şekilde seçim sonrası
pozitif bir şekilde ayrışacak.
- Kamunun borç sorunu yok.
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- Firmalarımız Döviz ile borçlanacak ama
geri ödeme kapasitesi olan borçlanacak,
KOBİ'lere ilişkin kısım devreye girdi.
Aynı şeyi büyük firmalara da yapacağız.
Bu reform ortalık yatışınca başlı başına
Türkiye'nin notunu iyileştirmeye ve
kırılganlığı azaltmaya yeterlidir.

- Bankacılık sektörü sağlam olmaya
devam ediyor. Bankacılık sektörü aşırı
borçlu mu, o da değil. Türkiye 15 yıl
öncesine göre istihdamda üretimde
sanayide ihracatta her alanda daha ileri.
- Liranın efektif olarak geride kalması
gerçeklikten kopuşu ifade ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yastığının altında
doları, avrosu olan kardeşlerim gidin paranızı TL'ye yatırın" diye konuştu
Erdoğan, "Bu ara birileri ülkemize
çöreklendi, Gezi'de olduğu gibi. Faiz
lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna
yüklenmeyin, avucunuzu yalayacaksınız"
diyen Erdoğan, "Yastığının altında doları,
avrosu olan kardeşlerim gidin paranızı
TL'ye yatırın" çağrısında bulundu.

Erdoğan, "Ekonomimiz geçen yıl 7,4
büyüdü. Ne kuru ya? Biz Soros'un falan
kulu kölesi değiliz. Biz Allah'ın kuluyuz.
Yerli ve milli olmak kendi paralarınıza
sahip çıkmakla geçer. Çok kısa sürede
kur balonunu söndüreceğiz" dedi.

Sektörel güven endeksleri, Mayıs 2018
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet
sektörü güven endeksi Nisan ayında 97,1
iken, Mayıs ayında %5,3 oranında
azalarak 92 değerine düştü. Hizmet
sektörü güven endeksindeki bu azalış;
son üç aylık dönemde “iş durumunun”
iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin”
arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık
dönemde “hizmetlere olan talebin”
artacağını bekleyen girişim yöneticisi
sayısının azalmasından kaynaklandı.
Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş
durumu, hizmetlere olan talep ve
hizmetlere
olan
talep
beklentisi
endeksleri sırasıyla %5,1, %6,3 ve %4,5
azaldı.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi
97,1 oldu
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat
sektörü güven endeksi bir önceki ayda
78,8 iken, Mayıs ayında %2,1 oranında
azalarak 77,2 değerine düştü. İnşaat
sektörü güven endeksindeki bu azalış;

30 Mayıs 2018

Mevsim
etkilerinden
arındırılmış
perakende ticaret sektörü güven endeksi
Mayıs ayında %3,2 oranında azalarak 97,1
değerine geriledi. Perakende ticaret
sektörü güven endeksindeki bu düşüş;
son üç aylık dönemde “iş hacmisatışların” arttığını, “mevcut mal stok
seviyesinin”
mevsim
normallerinin
altında olduğunu değerlendiren ve
gelecek üç aylık dönemde “iş hacmisatışların” artacağını bekleyen girişim
yöneticisi
sayısının
azalmasından
kaynaklandı.
Perakende ticaret sektöründe bir önceki
aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal
stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar
beklentisi endeksleri sırasıyla %2, %2,8 ve
%4,6
azaldı.
“alınan kayıtlı siparişlerin mevcut
düzeyini” mevsim normalinin üzerinde
değerlendiren ve gelecek üç aylık
dönemde “toplam çalışan sayısında” artış
bekleyen girişim yöneticisi sayısının
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azalmasından

kaynaklandı.

alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi
ve toplam çalışan sayısı beklentisi
endeksleri sırasıyla %3,3 ve %1,1 azaldı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre;

Sektörel Güven Endekisi mayıs 2018
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Tüketici Güven Endeksi, Mayıs 2018
Tüketici güven endeksi 69,9 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile
yürütülen
tüketici
eğilim
anketi
sonuçlarından hesaplanan tüketici güven

endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre
%2,8 oranında azaldı; Nisan ayında 71,9
olan endeks Mayıs ayında 69,9 oldu.
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Yurt dışı üretici fiyat endeksi, nisan 2018
Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık %4
önceki yılın aynı ayına göre %21,72 ve on
arttı
iki aylık ortalamalara göre %20,81 artış
Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak
gösterdi.
yurt dışına ihraç edilen malların üretici
Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya
fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı
göre değişimleri; madencilik ve taş
üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2018 yılı
ocakçılığı sektöründe %4,44 artış, imalat
Nisan ayında bir önceki aya göre %4 bir
sanayi sektöründe ise %3,99 artış olarak
önceki yılın Aralık ayına göre %8,56, bir
gerçekleşti.
Yurt dışı üretici fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, Nisan 2018
[2010=100]

Aylık en fazla artış kok ve rafine petrol
ürünlerinde
gerçekleşti
Bir önceki aya göre en fazla artış; %9,54
ile kok ve rafine petrol ürünleri, %6,77 ile
diğer mamul eşyalar, %5,65 ile diğer
madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri
sektöründe
gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında en fazla aylık
artış
enerji
mallarında
gerçekleşti
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre
2018 yılı Nisan ayında en fazla aylık ve en
fazla yıllık artış enerji mallarında
gerçekleşti.

Yurt
Yurt dışı üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, Nisan 2018[2010=100]

30 Mayıs 2018
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İlaç fiyatlarına %2,5 kur ayarı

Hükümet
döviz
kurundaki
artış
nedeniyle ithalatçıların bazı ilaçları
getirmekten kaçınması üzerine harekete
geçti. Bakanlar Kurulu kararı uyarınca,
kurdaki artışı telafi etmek amacıyla
yüzde 2,5 oranında ithal ilaç fiyatlarına

ilave artış yapılacak. Eczacılar, “İthal
ilaçta sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle kanser
ilaçlarında sorun var. Hem biz hem de
vatandaş geriliyor ama ilaçlar depolardan
geliyor. Biz ilaç stoklamıyoruz. Hastalara
muadil ve yerli ilaçlar vererek çözüm
arıyoruz” dedi.

Bono, çek ve kambiyo da eşin rızası aranmayacak
Yargıtay, iş dünyasını ve eşleri yakından
ilgilendiren önemli bir karara imza attı.
Yargıtay
İçtihatları
Birleştirme
Kurulu, “Bono, çek, kambiyo da eşin
imzasına gerek yok” kararı verdi. İş
dünyasında da sorunlara neden olan bu
durumun çözümü hem eşleri, hem de iş

dünyasını sevindirdi. Yargıtay İçtihatları
Birleştirme Kurulu’nun verdiği karar
sonrası hem eşler, hem de iş dünyası
nefes aldı. Bazı mahkemeler, yasanın
ardından açılan davalarda “bono, çek ve
kambiyo
senetlerinde
eş
rızasının
aranmasına”
hükmederken,
bazı

mahkemeler ise Borçlar Kanunu’nun yeni
hükümlerine göre eşin rızasının sadece
“kefilliklerde aranması” gerektiğine karar
verdi.
ASELSAN halka arzdan yaklaşık 3,26 milyar TL net gelir bekliyor
ASELSAN, ikincil halka arzdan yaklaşık
3,26 milyar TL net gelir beklediğini
bildirdi.
ASELSAN'ın
Kamuyu
Aydınlatma
Platformu'nda izahnamedeki eksik
bilgilerin tamamlanmasına ilişkin yer
alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Şirket, halka arzdan 2 milyar 989 milyon
TL ile 3 milyar 640 milyon TL aralığında
gelir elde edecektir. Halka arza ilişkin
toplam maliyetin 49 milyon 605 bin TL ile
55 milyon 138 bin 500 TL aralığında,
halka arz edilecek pay başına maliyetin
ise 0,35 TL ile 0,39 TL aralığında olacağı
tahmin edilmektedir. Şirket tarafından
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karşılanacak toplam maliyet ortalama 52
milyon 377 bin 700 TL seviyesinde
olacaktır. ASELSAN, halka arz fiyatının
halka arz fiyat aralığının ortalaması
olduğu
varsayımıyla,
halka
arzdan yaklaşık 3 milyar 315 milyon 200
bin TL brüt gelir elde etmeyi
beklemektedir. Halka arz ile ilişkili
harçlar ve masraflar, (tüm Konsorsiyum
Üyelerine ödenecek aracılık ücretleri,
harçlar
ve
masraflar
da dahil olmak üzere)
(mevzuattan
kaynaklanan başvuru ve tescil masrafları
dahil), halka arz ile ilgili her türlü
vergi (yaklaşık toplam 52 milyon 377 bin
700 TL) karşılandıktan sonra ASELSAN
yaklaşık 3 milyar 262 milyon 822 bin 300
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TL
net
gelir
elde etmeyi beklemektedir." Açıklamada,
halka arzda 1 TL nominal değerli 1 adet

payın satış fiyatı 21,35 TL ile 26,00 TL
aralığında belirlendiği anımsatıldı.

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın
(TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı
vadeli Döviz satım ihalesi sonuçlandı. TL
uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım
ihalesine 310 milyon dolar teklif geldi.

İhalede gerçekleşen tutar 300 milyon
dolar olurken, ortalama fiyat 4,67846, en
düşük fiyat 4,53850, en yüksek fiyat
4,72420 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat
ise 4,67031 olarak gerçekleşti.

Türkiye reel faizde avantaj yakaladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın
(TCMB) son faiz artırım hamlesinin
ardından,
tasarruf
sahipleri
ve
yatırımcıların kararlarında belirleyici olan
reel faizler, gelişmiş ve gelişmekte olan
birçok ülkede bulunan reel faiz oranının
üzerine çıktı. Yurt içi ve yurt dışı
yatırımların çekilmesinin yanı sıra
tasarruf eğiliminin artmasında belirleyici
bir rol oynayan reel faizler, TCMB'nin geç
likidite penceresi borç verme faiz oranını
300 baz puan artırarak yüzde 16,5'e
yükseltmesinin ardından yüzde 5-6
bandına erişti. Bu rakam, önde gelen
birçok gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkedeki
reel
faizlerin
üzerinde
bulunurken, bu da Türkiye'ye gelecek
yatırımlar açısından pozitif beklentiyi
güçlendirdi. Nominal faizler
ile
gerçekleşen
enflasyon
verilerinden
hesaplanan verilere göre ABD, Almanya,

Japonya ve İngiltere gibi gelişmiş
ülkelerde reel faizler negatif seviyede
bulunuyor. En düşük reel faiz eksi yüzde
1,9 ile İngiltere'de görülürken bunu
yüzde eksi 1,4'le Almanya takip
ediyor. Küresel
ekonomik
krizin
ardından genişlemeci para politikası
benimseyerek sıfıra yakın faiz politikasını
uygulayan, son dönemde ise para
politikasında normalleşme adımlarını
hızlandıran ABD'de, reel faizler yüzde
eksi 0,75 seviyesinde iken, gelecek ay
gerçekleşmesi planlanan faiz artırımı ile
bu rakamın yüzde eksi 0,50'ye ulaşması
bekleniyor. Hali
hazırda negatif
faiz
politikasını benimseyen ve enflasyonda
hedeflenen yüzde 2'ye ulaşma konusunda
sıkıntı yaşayan Japonya'da ise reel faizler
yüzde eksi 0,70 düzeyine yerleşmiş
durumda.

Dolar ve Euro bozduranlar gayrimenkule gidiyor
Türkiye
Tüm
Emlak
Müşavirleri
Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali
Taylan konut stoklarının eritilmesi
amacıyla son dönemde alınan kararların
sektöre etkisini değerlendirdi. Konut ve
ofis satışlarındaki KDV'nin yüzde 8'e,
30 Mayıs 2018

tapu
harçlarının
da
yüzde
3'e
düşürülmesinin
ardından
kamu
bankalarının konut kredisi faizlerinde
indirime gittiğini anımsatan Taylan, bu
kararların 10 günde etkisini gösterdiğini
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ve sektörün ciddi oranda hareketlendiğini

söyledi.

M3 para arzı arttı
En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta
yüzde 1,48 artarak 1 trilyon 840,6 milyar
lira
seviyesine
yükseldi. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı
verilerine göre, 18 Mayıs ile biten haftada
M3 para arzı, yüzde 1,48 artışla 1 trilyon
840 milyar 578 milyon 539 bin liraya
çıktı. M3 para arzı, bir önceki hafta 1
trilyon 813 milyar 762 milyon 705 bin lira
seviyesindeydi. Söz konusu dönemde

vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya
göre yüzde 4,50 artarak 187 milyar 286
milyon 266 bin liraya, vadesiz yabancı
para (YP) mevduatı ise yüzde 2,53 artışla
164 milyar 373 milyon 924 bin liraya
yükseldi. Vadeli TL mevduatı, geçen
hafta yüzde 0,19 gerileyerek 747 milyar 60
milyon 619 bin lira, vadeli YP mevduatı
ise yüzde 3,05 artarak 555 milyar 153
milyon 108 bin lira oldu.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı,
18 Mayıs ile biten haftada 31 milyar 727
milyon 102 bin lira artarak 1 trilyon 927
milyar 42 milyon 280 bin liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından Haftalık Para ve
Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna
göre, bankacılık sektöründeki
toplam
mevduat (bankalararası dahil) 18 Mayıs
ile biten haftada 31 milyar 727 milyon 102
bin lira arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon
927 milyar 42 milyon 280 bin liraya
çıkan bankacılık sektörü
toplam
mevduatında bir önceki haftaya göre
yüzde 1,67 artış kaydedildi. Bu dönemde
bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde
0,67 artışla 1 trilyon 12 milyar 879 milyon
306 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden
- Taksitli ticari krediler yükseldi
Bir
haftalık
dönemde
mevduat
bankalarındaki tüketici kredileri yüzde
0,19 artışla 393 milyar 91 milyon 157 bin
liraya, taksitli ticari krediler ise yüzde
0,93 artışla 354 milyar 765 milyon 962 bin
liraya yükseldi. Aynı dönemde kredi

30 Mayıs 2018

mevduat da yüzde 2,93 yükselişle 816
milyar 105 milyon 989 bin lira
oldu. Bankalarda bulunan YP mevduatı
ise geçen hafta 1 milyar 891 milyon dolar
azalarak 199 milyar 87 milyon dolara
düştü. Bunun 185 milyar 390 milyon
doları mevduat bankaları ve 13 milyar
697 milyon doları katılım bankaları
bünyesinde
bulunuyor. Mevduat
bankalarındaki YP mevduat tutarının 151
milyar 818 milyon dolarını yurt içinde
yerleşik kişiler ve 6 milyar 39 milyon
dolarını
da
yurt
içinde
yerleşik
bankaların mevduatları oluşturdu. YP
mevduatlarında, yurt dışında yerleşik
kişilerin mevduatı 18 milyar 983 milyon
dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların
ise 8 milyar 550 milyon dolar oldu.
kartları bakiyesi yüzde 0,31 azalarak 117
milyar 466 milyon 217 bin liraya geriledi.
Mevduat
bankalarındaki
tüketici
kredilerinin 180 milyar 989 milyon 378
bin lirası konut, 6 milyar 151 milyon 340
bin lirası taşıt ve 205 milyar 950 milyon
439
bin
lirası
diğer
kredilerden
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oluştu. Bankacılık sektörü toplam kredi
hacmi ise (TCMB dahil) 18 Mayıs ile biten
haftada 32 milyar 209 milyon 685 bin lira
artarak 2 trilyon 252 milyar 703 milyon

192 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi,
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
22,53 artış gösterdi.

Zeybekci: Çok sert tedbirler gelecek
Ekonomi
Bakanı
Nihat Zeybekci Türkiye'nin kısa vadeli
borcuna karşılığı fazla veren bir ülke
olduğunu belirtti ve Almanya'nın IMF'ye
başvurabileceğini söyledi. Bunların yanı
sıra vergi affı ve bazı alacakların
yapılandırılması hakkındaki sorulara
cevap
veren
Ekonomi
Bakanı

Nihat Zeybekci imar affının ardından,
çok sert tedbirlerin geleceğine dikkat
çekti.
Bunların
yanı
sıra
Bakan Zeybekci kaçak yapı, gece kondu
veya bu şekilde, imar dışı, kayıt dışı
yapıların Türkiye için gurur duyulacak
bir şey olmadığını belirterek çok sert
tedbirler
geleceğini
söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Eximbank açıklaması
Bakan Zeybekci, Eximbank'ın ocak-nisan
dönemi
performansına
yönelik
açıklamalarda
bulundu.
Türk
Eximbank'ın, mart ayı itibarıyla yüzde
93'lük kredi/aktif oranına göre bankacılık
sektöründe birinci banka olduğunu
vurgulayan Zeybekci, kredi büyüklüğüne
bakıldığında ise dokuzuncu büyük banka
konumunda bulunduğunu kaydetti.

Zeybekci, bankanın 26 ayrı kredi
programıyla
sunduğu
destekler
sonucunda nisan ayı itibarıyla kredi
stokunun Türk lirası bazında bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artışla
85,8 milyar liraya çıktığına dikkati
çekerek, bu dönemde bankacılık sektörü
kredi hacminde ise yüzde 21'lik artış
gerçekleştiğine işaret etti.

Kambiyo rejimine yeni düzenleme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından onaylanan "7144 sayılı Bazı
Kanunlarda
Değişiklik
Yapılması
Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de
yayımlanarak
yürürlüğe
girdi.
Kanuna göre, Türk Parasının Kıymetini
Koruma Hakkında Kanun'a dayanılarak
çıkarılan karar, yönetmelik ve tebliğler
uyarınca faaliyet izni veya yetki belgesi
almaksızın ticari faaliyette bulunanlar 50
bin liradan 250 bin liraya kadar idari para
cezası ile cezalandırılacak ve yetkisiz
faaliyetin gerçekleştirildiği iş yerindeki
30 Mayıs 2018

tüm faaliyetler bir aydan 6 aya kadar,
tekrarı halinde ise sürekli olarak
durdurulacak. Ancak
yetkisiz
olarak
faaliyette
bulunanların
ilan
ve
reklamlarından veya yaptıkları işin
mahiyetinden söz konusu iş yerini,
sadece faaliyet izni veya yetki verilmesi
gereken faaliyet konularında iştigal
etmek
maksadıyla
açtıkları
veya
işlettikleri anlaşılıyorsa, söz konusu iş
yerindeki
faaliyet
sürekli
olarak
durdurulacak.
Durdurma
işlemleri
valiliklerce
yerine
getirilecek. Türk
14
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Parasının Kıymetini Koruma Hakkında
Kanun'a dayanılarak çıkarılan mevzuat
kapsamında faaliyet izni veya yetki

verilen anonim şirketler, Türk Ticaret
Kanunu kapsamında "özel kanuna tabi
anonim şirket" olarak değerlendirilecek.

DÜNYA’DAN HABERLER
Japonya'nın en büyük bankası Blockchain'e geçiyor
Mitsubishi UFJ Financial Group ile ABD'li
teknoloji
şirketi Akamai, blockchain teknolojisini
temel
alacak global bir
ödeme
ağı
üzerinde
çalıştıklarını
duyurdu.
Kurulacak blockchain ağı
sayesinde
saniyede 1 milyon transfer yapabilme
kapasitesine
sahip
olacak.
Grup,

teknolojinin gelişmesiyle birlikte saniyede
10 milyon işlem kapasitesine ulaşmayı
hedefliyor. Blockchain tabanlı yeni ödeme
sistemi Akamai Intelligent Platform
adındaki bulut altyapısında çalışacak.
Yeni ödeme ağının 2020 yılının ilk
yarısında
Japonya’da
kullanıma
sunulacağı belirtiliyor.

Trump, AB'den ithalatı kısmak istiyor
ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında
sürdürülen
görüşmelere
yakın
kaynakların WSJ'ye verdikleri
bilgilere
göre, ABD Başkanı Donald Trump,
görüşmelerde AB'nin ABD'ye çelik ve
alüminyum
ithalatının
yüzde
10
civarında
azaltılması
için
baskı
yapıyor. Bu, AB'nin ABD'nin çelik ve
alüminyum gümrük tarifelerinden kalıcı
muafiyet için ortaya koyduğu tavizlerin
Beyaz Saray'ın taleplerini karşılamakta
yeterli olmadığı anlamına geliyor. AB
hükümetlerinin ABD ile ticari ilişkileri
görüştükleri toplantı sonrasında konuşan

Polonya
Teknoloji
Bakanı Jadwiga Emilewicz,
Washington'un Brüksel'e AB'nin ABD'ye
çelik ve alüminyum ihracatı için 2017
yılındaki ihracat miktarının yüzde 90'ı
seviyesinde sabit bir kota önerdiğini
vurguladı. AB
yetkilileri
de
kota
uygulamasının ABD'li müzakerecilerin
ifade ettikleri fikirlerden biri olduğunu,
ancak
kotaların
büyüklüğü
ve
detaylarının henüz netleşmediğini ifade
ettiler. ABD'nin yeni gümrük tarifeleri
için AB'ye tanıdığı geçici muafiyet 1
Haziran'da sona erecek.

Chicago Fed Başkanı Evans, "Fed politika kuralları değişen çevre koşullarında yardımcı
olmayabilir" açıklamasını yaptı
Chicago Fed Başkanı Evans, "Politika
araçlarımızı belirleyen sabit kuralları
takip etmek, değişen çevre koşullarını
yakalamada en iyi strateji olmayabilir"
diye konuştu. Evans, "Genel anlamda,
katı enstrümanları düzenleyen kuralların
etkenliğini düşüren tarzda değişiklikler
ters etki bile yaratabilir. Yenilikle gelen
yapısal değişiklik potansiyeli enflasyonun
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ve işsizliğin evrimini etkileyebilir" dedi.
Öte yandan Fed Dallas Başkanı Robert
Kaplan, "Fed, ekonomiyi teşvik eden ya
da yavaşlatmayan nötr seviyeye doğru,
faizleri kademeli olarak artırmalıdır"
dedi. Nötr ekonominin yukarı hareket
etmesi konusunda bir hayli şüpheci
olduğunu söyleyen Kaplan, nüfusun
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yaşlanmasına

ve

üretim

artışındaki

gevşekliğe dikkat çekti.

Önde gelen ekonomilerin ilk çeyrek GSYH’leri...

ABD
ekonomisi
ilk
çeyrekte yıllıklandırılmış olarak
çeyreklik bazda %2,3 büyüyerek piyasa
tahmininin (%2) üzerinde bir performans
sergiledi. Ülke ekonomisi geçtiğimiz yılın
son çeyreğinde %2,9 büyümüştü. 2018’in
ilk çeyreğinde tüketim harcamalarının
%1,1 ile yaklaşık son beş yılın en düşük
artışını kaydetmesi GSYH verisine ilişkin
olumlu
değerlendirmeleri
gölgeledi.
İşgücü piyasasındaki güçlü görünüm ve
güven göstergelerinin yüksek seyrine
dayanarak tüketim harcamalarının ikinci
çeyrekte hız kazanması bekleniyor.
Ayrıca
ikinci
çeyrek
itibarıyla Trump’ın vergi indirimlerinin
olumlu etkisinin gözlenmeye başlanacağı
ve kamu harcamalarının büyümeye olan
desteğinin artacağı düşünülüyor. Euro
Alanı
ekonomisi
ilk
çeyrekte
çeyreklik bazda %0,4 ile öngörülerle

uyumlu
bir
büyüme
performansı
kaydetti. Bölge ekonomisi son çeyreğe
gelen revizyonla birlikte 2017’nin son üç
çeyreğinde de %0,7’şer büyümüştü. Yıllık
büyüme ise 2018’in ilk çeyreğinde %2,5
düzeyinde gerçekleşti. Büyümedeki ivme
kaybının aşağı yönlü bir trendin habercisi
olmaktan ziyade normalden soğuk geçen
kış mevsimine bağlı bir düzeltme olduğu
yorumları yapılsa da politika yapıcıların
bu
konuda
temkinli
olacağını
düşünüyoruz. Çin ekonomisi ilk çeyrekte
%6,8 ile tahminlerin üzerinde büyüdü.
Ülke ekonomisi 2017’nin son çeyreğinde
de %6,8’lik büyüme kaydetmişti. Güçlü iç
talebe ve politika yapıcıların konut
sektöründeki ısınmayı önleme amacıyla
aldıkları önlemlere rağmen, gayrimenkul
yatırımlarının canlılığını koruması ilk
çeyrekte ekonomik aktiviteyi destekledi.
Hükümet’in yılsonu büyüme hedefi %6,5
düzeyinde.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Güney Afrika'nın
kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.
S&P'den yapılan açıklamada, Güney
Afrika'nın yabancı para cinsinden kredi
notunun "BB" seviyesinde, yerli para
cinsinden kredi notunun da "BB+"
seviyesinde
teyit
edildiği
ve
görünümünün
"durağan"
olduğu
bildirildi. Açıklamada, Güney Afrika'nın
ekonomik büyümesinin belirsizliğini
koruduğuna ve kamu borcunun artmaya
devam ettiğine vurgu yapıldı. Yakın
zamanda yaşanan siyasi geçiş döneminin
ardından ekonomik ve sosyal reformlara
ağırlık
verildiğinin
kaydedildiği
açıklamada, ancak ülkenin karşılaştığı
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sosyal ve ekonomik sorunların önemli
olduğunun altı çizildi. Açıklamada, mali
durumun bozulması veya ekonomik
performansın zayıflaması durumlarında
ülkenin kredi notunun düşürülebileceği
uyarısında da bulunuldu. Öte yandan
açıklamada, ekonomik büyümenin veya
mali
sonuçların
kuvvetlenmesi
durumlarında ise ülkenin kredi notunun
yükseltilebileceği belirtildi. Açıklamada,
geçen sene yüzde 1,3 oranında büyüme
gösteren Güney Afrika ekonomisinin bu
yıl yüzde 2, gelecek sene ise yüzde 2,1
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oranlarında

büyüme

yakalamasının

öngörüldüğüne de yer verildi.

Moody's, Avusturya'nın kredi notunu teyit etti, İtalya'yı izlemeye aldı
Uluslararası
kredi
derecelendirme
kuruluşu Moody's, Avusturya'nın kredi
notunu teyit ederken, İtalya'nın kredi
notunun izlemeye alındığını duyurdu.
Moody's tarafından yapılan açıklamada,
İtalya'nın "Baa2" olan kredi notunun
düşürülebileceği uyarısı yapılırken, şu an
için ülkenin kredi notunun izlemeye
alındığına yer verildi. İtalya'nın kredi
görünümünün Ekim 2017'de "negatif"
seviyesinde teyit edildiğinin belirtildiği
açıklamada, İtalya'nın kredi notuyla ilgili
hassasiyetin yüksek kamu borcundan
kaynaklandığının altı çizildi. Açıklamada,
İtalya'nın zayıflayan mali gücüyle ilgili
önemli
risklerin
olduğuna
dikkat
çekilirken,
2011'deki
emeklilik
reformunun tersine döndüğüne ve

yapısal reformların durma riskiyle karşı
karşıya
olduğuna
vurgu
yapıldı.
Moody's, ayrıca, Avusturya'nın kredi
notunun
"Aa1"
seviyesinde
teyit
edildiğini ve görünümünün "durağan"
olduğunu
bildirdi.
Avusturya
ekonomisinin güçlü, varlıklı ve rekabetçi
olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada,
ülkenin mali gücünün yüksek ve
kurumlarının da kuvvetli olduğu bilgisi
paylaşıldı. Öte yandan, açıklamada,
ülkenin dış şoklara karşı açık olduğunun
altı çizildi. Avusturya ekonomisinin
geçen sene yüzde 3 oranında büyüme
gösterdiğinin aktarıldığı açıklamada,
2021-2022 yıllarında ise ekonomik
büyümenin yüzde 1,7 seviyesinde
olmasının beklendiğine yer verildi.

GELECEK HAFTANIN VERİLERİ
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İmalat PMI (Japonya)
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04:45

İmalat PMI (Çin)
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İmalat PMI (Türkiye)

01.06.2018

11:00

İmalat PMI (EURO)
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İmalat PMI (İngiltere)
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15:30

Ortalama Saatlik Kazançlar - Aylık (ABD)

01.06.2018

15:30

Ortalama Saatlik Kazançlar - Yıllık (ABD)

01.06.2018

15:30

Tarım Dışı İstihdam (ABD)
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Katılım Oranı (ABD)
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İşsizlik Oranı (ABD)
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ISM İmalat PMI (ABD)
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29.05.2018

07:40

Bullard'ın Konuşması (ABD)

29.05.2018

17:00

Conference Board Tüketici Güveni (ABD)

30.05.2018

02:50

Perakende Satışlar - Yıllık (Japonya)
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12:00

Tüketici Güveni (EURO)

30.05.2018

15:15

ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (ABD)
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15:30

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla - Çeyreklik (ABD)
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15:30

Ticaret Dengesi (ABD)
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02:50

Sanayi Üretimi - Yıllık (Japonya)
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İmalat PMI (Çin)
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Ticaret Dengesi (Türkiye)
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12:00

TÜFE - Yıllık (EURO)
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12:00

Çekirdek TÜFE - Yıllık (EURO)
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15:30

Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları - Aylık (ABD)

31.05.2018

15:30

Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları - Yıllık (ABD)

31.05.2018

18:00

Ham Petrol Stokları (ABD)

31.05.2018

19:30

Bostic'in Konuşması (ABD)
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