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Cari Açık’ta Artış, Almanya ve Japonya’da Daralma
Bu hafta yurt içinde Ödemeler Dengesi ve Üç Aylık İşsizlik Ortalaması verileri takip edildi. Haziran ayı için
Cari Açık rakamı beklentilerin üzerinde 4.09 milyar dolar olarak açıklanırken bu rakamla yıllıklandırılmış
Cari Açık rakamı da 52.17 milyar dolara gerilemiş oldu. Beklenti Haziran ayında 3.7 milyar dolarlık bir açık
kaydedilmesi yönünde idi. Bu seneye bakıldığında Ocak-Haziran arasındaki toplam cari açık 23.93 milyar
doları bulurken 2013 yılı ilk yarısında bu rakam 37.1 milyar dolar civarında idi. Geçen sene aynı döneme
kıyasla Cari Açık yüzde 35 gerilemiş bulunuyor. Bu rakamda Türkiye’nin çevresinde yaşanan jeopolitik riskler ve özellikle Irak’taki karışıklığın Türkiye’den yapılan ihracatı baltalıyor olması önemli bir faktör. IŞİD’in
saldırılarını Kuzey Irak’a çevirmiş olması da endişeleri arttırıyor. ABD’nin müdahaleleri esnasında ise ticaret neredeyse durdu. Irak’a ihracat Temmuz ayında yıllık bazda 46% azalmış durumda.
Net hata noksan kalemi ise Haziran ayında -1.33 milyar dolar olarak kaydedildi, yıllıklandırılmış olarak ise
559 milyon dolar olarak hesaplandı. 2013 yılının Ocak – Haziran döneminde -4.39 milyar dolara ulaşan
bu rakam bu senenin Ocak – Haziran sürecinde 6.37 milyar dolara yükselmiş oldu. Türkiye’nin yapısal
problemlerinden biri olarak görülen Cari Açık/Büyüme ilişkisi ise yılın ilk çeyreğinde piyasaları olumlu yönde şaşırtmıştı; ikinci çeyrekte ise artan bir Cari Açık rakamına rağmen Büyüme ilk çeyreğin altında kalacak
gibi gözükmekte. Yılın geri kalan kısmında özellikle Temmuz ve Aralık aylarında yaşanacak olan baz efekti
ile birlikte Cari Açık rakamının bir nebze daha gerilemesini bekliyoruz. Bölgede yaşanmakta olan jeopolitik
gelişmeler de hiç şüphesiz son derece belirleyici olmaya devam edecektir. Son zamanlarda artan ve piyasaları ciddi bir şekilde diken üzerinde tutan Derecelendirme kuruluşlarından gelen açıklamalar tekrardan
Cari Açık’ı para piyasalarında ana gündem maddesi yapmış durumda.
Türkiye’de üç aylık İşsizlik Ortalaması ise bir önceki ayın 9.0%’lık rakamına ve 8.9%’lik beklentiye karşılık
8.8% olarak gerçekleşti.
Geçen hafta Cuma günü açıklanması beklenen ve açıklanmayan Moody’s raporu çeşitli spekülasyonlar ile
piyasaları etkilemekteydi. Sonrasında ise hem S&P hem de Fitch’ten gelen açıklamalar piyasalar üzerinde
etkili oldu. Hafta başında Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P, seçim sonuçlarının Türkiye’nin
kredi notuna şu an için bir etkisinin olmadığını bildirdi. Türkiye’de makroekonomik politikalarının genel
yönünün değişmemesini beklediklerini, bunun yanı sıra Türkiye’de kurumsal ve yönetimsel çerçevede de
bir değişiklik öngörmediklerini belirtti. Fitch ise, seçimler sonrası siyasi gerginliğin azalmayacağını belirterek BIST’te ve TL varlıklar üzerinde değer kaybı yarattı. Fitch Türkiye’de ki yeni hükümet beklentisini ve bunun etkilerini takip edeceklerini ve onlar için en önemlisi hükümetin etkin çalışması olduğunun altını çizdi.
Türkiye’de enflasyonun hedeflerin çok üzerinde olduğuna ve Merkez Bankasının kredibilitesinin onlar için
çok önemli olduğunu da vurguladı. MB’nin faiz indirimi yapıp yapmayacağına bakacaklarını da belirtti. Moody’s küresel ekonomik görünüm açıklamasında, Türkiye’nin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 2.5-3.5 aralığında
büyüme kaydetmesini beklediklerini açıkladı. Kurum olarak sene başında yayınladığımız raporumuzda
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belirtmiş olduğumuz 2.4% hedefimizi an itibariyle revize etmedik.
Moody’s de Fitch ve S&P ile aşağı yukarı aynı fikirde olduğunu geç de olsa Cuma günü yaptığı açıklamalarda dile getirdi. Moody’s seçim sonuçlarının temel sorunları çözmeyeceğini, siyasi gerginliklerin 2015
genel seçimlerine kadar süreceğine inandığını belirtti. Faiz indirimlerinin enflasyon riskini arttırdığını ve
Merkez Bankasının bağımsızlığının zayıflamasına bağlı olarak gerekli yapısal reformların geciktiğini belirtirken, ayrıca Irak krizininin Türkiye’yi cari açık konusunda olumsuz etkilediğine de değindi.
USDTRY haftayı 2,1449 ’dan açtı ve hafta içerisinde en yüksek 2,1693 ve en düşük 2,1351 seviyelerini
gördü.Geçtiğimiz hafta içerisinde 1,64’lik artış gösterdi.
GRAFİK1:USDTRY-DÖVİZ SEPETİ

Türkiye’nin 2 yıllık Benchmarkı haftayı 9,08’dan açtı ve hafta içerisinde en yüksek 9,57 ve en düşük 9,08
seviyelerini gördü. Geçtiğimiz hafta içerisinde 3,08lik artış gösterdi.
Türkiye’nin 10 yıllık Benchmarkı haftayı 9,33’dan açtı ve hafta içerisinde en yüksek 9,61 ve en düşük 9,12
seviyelerini gördü. Geçtiğimiz hafta içerisinde 1,07lik artış gösterdi.
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GRAFİK 2: 2 YILLIK VE 10 YILLIK TAHVİLLER

Cuma günü açıklanan TCMB Beklenti Anketine göre Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,30 iken, bu anket döneminde yüzde 8,70 'e yükselmiştir. 2014 yıl sonu döviz kuru (ABD
Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 2,18 TL iken bu anket döneminde 2,19 TL olmuştur.
2014 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 50,1 milyar ABD Doları iken bu anket
döneminde 49,5 milyar ABD Doları'na gerilemiştir. GSYH 2014 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket
döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olmuştur.
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Avrupa’da bu hafta veriler pek de iç açıcı değildi. Almanya ve Fransa’da büyüme verileri beklentilerin altında gelirken; Euro Bölgesi büyümesi ve enflasyon rakamları da pek iç açıcı değildi. ZEW beklentileri ile Euro
Bölgesi Sanayi üretimi de beklentileri karşılamadı.
Euro Bölgesi TÜFE rakamları aylık bazda -0.6%’lık beklentiye karşılık -0.7% olarak açıklandı. Yıllık bazda ise
0.4%’lük beklentiye karşılık 0.4% olarak gerçekleşti. Çekirdek TÜFE ise aylık bazda -0.8% olarak gerçekleşti
ve bir önceki ayın rakamından oldukça düşük gerçekleşti (0.1%). Yıllık bazda ise beklenti dahilinde 0.8%
olarak açıklandı. Euro Bölgesi’nin büyüme rakamları da yıllık bazda beklentiler dahilinde (0.7%) açıklansa
da; çeyreklik bazda 0.1%’lik beklentilerin altında 0.0% olarak gerçekleşti. 2%’lik enflasyon hedeflemesi
olan ve ekonomik toparlanma sürecinde bir takım sıkıntılar yaşayan Euro Bölgesi için bu veriler olumlu
algılanmadı ve EURUSD paritesi hafta boyunca dalgalanmalar gösterdi.
Euro Bölgesi ZEW ekonomik hassasiyeti de beklentilerin altında gelen veriler arasında idi. 41.3’lük beklentinin altında 23.7 olarak açıklanan bu verinin yanı sıra; aynı şekilde bölge ekonomilerinden Almanya’da da
ZEW Ekonomik Kanısı 18.2’lik beklentilerin altında 8.6 olarak gerçekleşti.
Almanya’da TÜFE beklentiler dahilinde aylık bazda 0.3%, yıllık bazda ise 0.8% olarak gerçekleşti. Ancak Almanya’nın büyüme rakamı beklentilerin çok altında gerçekleşti. Yıllık bazda 1.5%’lik beklentinin altında
0.8% olarak gerçekleşirken, çeyreklik bazda ise 0.2%’lik daralma kaydedildi. Almanya’dan son zamanlarda
gelen olumsuz veriler hem Euro Bölgesi’nin lokomotifi olması dolayısı ile Euro Bölgesi’nin toparlanmasına
dair endişeleri arttırıyor hem de EURUSD paritesinde dalgalanmalara sebep oluyor. Geçtiğimiz haftalarda
da Almanya’da ekonomik veriler pek iç açıcı değildi. Fabrika Siparişleri ile Sanayi Üretimi beklentilerin altında gerçekleşmişti. Fabrika Siparişleri aylık bazda 1.0%’lik beklentilerin altında -3.2%; Sanayi Üretimi ise
aylık bazda 1.3%lik artış beklentisine karşılık 0.3% artış göstererek beklentilerin altında kalmıştı. Alman
Ticaret Dengesi ise 16.2 milyarlık fazla ile 17.5 milyarlık beklentilerin altında kalmıştı. Ekonomik daralmanın ardından Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirileri tarihinde ilk defa 1%’in altına düşüp 0.998’i buldu. Bu
durumda zaten gerekli gördüğünde harekete geçeceğini her fırsatta vurgulayan ECB’den ek gevşeme
adımları kesin olarak beklenir oldu. Ancak daha önce sepetindeki tüm ürünleri piyasaya süren ECB
(mevduat faizini eksiye,refinansman faizini 15BP düşürmek ve tahvil alımı taahhüt etmek) bundan sonra
ne yapabileceği ise merak konusu.
Temmuz başında küresel borsalarda görülen düzeltme hareketi Almanya borsası DAX için de geçerli idi. 4
Temmuz’da gerçekleştirilen ECB toplantısı sonucunda faizlerde bir değişikliğe gidilmemişti ve Euro Bölgesi’nin toparlanması genel anlamda sıkıntılı idi. Portekiz’in ikinci büyük bankası Banco Espirito Santo SA’nın
ödemelerini ertelemesi ile oluşan krizin diğer ülke bankalarını da etkileyebileceği endişeleri ve hali hazırda Euro Bölgesi bankacılık sektöründe yaşanan sıkıntılara eklendiğinde Avrupa borsaları için sıkıntılı bir
ortam oluşmuştu. Bu hafta beklentilerin altında gelen büyüme rakamı ile ikinci çeyrekte 0.2% daralan Alman ekonomisindeki kötü gidişin fiyatlanması sonucunda 10,000 psikolojik direncinden geri dönen DAX,
bu hafta başından beri yükseliş gösteriyor. DAX 3 Temmuz’da 10,032 seviyesine kadar yükseldi ve sonrasında düşüşe geçti ve geçtiğimiz haftanın sonunda 11.25%’lik bir düşüş ile 8,903 seviyesine kadar geri
çekildi. Bu hafta ise 9,106 seviyesinden açılan DAX; en yüksek 9,324, en düşük ise 9,050 seviyelerini görerek, haftayı 9,092 seviyesinden 0,15% düşüş ile kapattı.
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GRAFİK3: DAX-MSCI

DAX haftayı 9106,67’dan açtı ve hafta içerisinde en yüksek 9265,92 ve en düşük 9050 seviyelerini gördü.
Geçtiğimiz hafta içerisinde 0,15’lik düşüş gösterdi.
Fransa’da büyüme verisi beklentilerin altında kaydedildi. Çeyreklik bazda 0.1%’lik beklentinin altında 0.0%
olarak gerçekleşen bu veri, geçtiğimiz hafta Fransa Maliye Bakanı Sapin’den gelen açıklamaları doğrular
nitelikte. Sapin Fransa’nın 2014 yılı için açıklanan büyüme tahminini yakalayamayacağını ve büyüme tahmininin aşağı yönlü revize edileceğini resmi olarak yayınlamıştı. Öncesinde Fransa bu yıl için yüzde 1 büyüme hedeflemekte idi. Fransa’da ayrıca Cari Hesap 3.20 milyar dolarlık açık beklentisine karşılık 7.40 milyar dolar açık vererek beklentilerden kötü geldi.
Euro Bölgesi’nde Sanayi Üretimi verisi de yıllık bazda 0.1%’lik beklentinin altında 0.0%, aylık bazda ise
0.3%’lik beklentinin altında 0.3% olarak gerçekleşti. Sanayi Üretiminin büyümenin en önemli öncüsü olduğu göz önüne alınırsa ,Euro Bölgesi büyümesi iyice risk altında gözükmekte.
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EURUSD haftayı 1.3407’den açtı ve hafta içerisinde en yüksek 1.3415 ve en düşük 1.3336 seviyelerini gördü. Geçtiğimiz hafta içerisinde 0,04 lük düşüş gösterdi.
GRAFİK 3: .EURUSD

Jeopolitik gelişmeler piyasalarda dalgalanmalar yaratmaya devam ediyor. Irak’ta gerçekleştirilen Amerikan
hava saldırıları ile IŞİD’in bir miktar güç kaybetmesi, Ukrayna ve Rusya arasında yardım konvoyuna dair
görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve Filistin ile İsrail arasında Mısır tarafından yürütülen ateşkes görüşmeleri olumsuz sonuçlanmış olsa da insani yardım sağlanması için verilen üç günlük ateşkes sürecinin 5
gün daha uzatılması jeopolitik risklerin arttırdığı güvenli liman arayışında hızı kesti diyebiliriz. Japon Yeni
hafta boyunca dolar karşısında değer kaybetti. Altın dolar endeksindeki hareketler ve Amerika’dan gelen
verilerden de etkilenerek dalgalanmalar yaşarken; petrol fiyatlarında ise hafta boyunca düşüş görüldü.
Petrol fiyatlarında hem jeopolitik riskler hem de küresel arz-talep dengesi etkili oluyor. Enerji Enformasyon Kurumu’nun haftalık raporuna göre Amerika’da ham petrol stokları 1.40 milyon arttı, benzin stokları
ise 1.16 milyon varil azaldı. Beklenti ise ham petrol stoklarının yedinci haftalık azalmayı kaydedip 1.75 milyon varil azalarak Şubat’tan beri en düşük seviye olan 363.9 milyon varile ineceği yönünde idi. Benzin
stoklarının ise 200 bin varil azalması bekleniyor idi. Stoklardaki artış petrolü aşağı yönlü tetikledi.
Öte yandan global talepte azalma, arzda ise artış görülmesi de fiyatları aşağı çeken diğer faktör. Global
petrol talepi; Enerji Enformasyon Kurumu’nun açıklamalarına göre 2012 sonundan beri en düşük seviyelerine geriledi. EIA petrol talebi büyüme tahminini 2014 için günlük 180,000 varil azalttı. Arz yönlü endişeler de jeopolitik risklere rağmen Suudi Arabistan ve Libya’da üretimin artışı ile dengelendiğinden bu durum petrol fiyatlarında düşüşü tetikledi. EIA’ya göre OPEC arzı Temmuz ayında günlük 300 bin varil artış
gösterdi.
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BRENT petrolü haftayı 104,73’dan açtı ve hafta içerisinde en yüksek 105,39 ve en düşük 101,89 seviyelerini gördü. Geçtiğimiz hafta içerisinde 1,41’lik düşüş gösterdi.
WTI petrolü haftayı 97,57’dan açtı ve hafta içerisinde en yüksek 98,58 ve en düşük 95,27 seviyelerini gördü. Hafta başından beri 0,26lik düşüş gösterdi.
GRAFİK5:BRENT-WTI

Altın fiyatları da jeopolitik risklerin küresel ölçekte devam etmesiyle birlikte yüksek durmaya devam ederken Dünya Altın Konseyi tarafından 2. çeyreğe yönelik hazırlanan raporda Çin ve Hindistan tarafından
fiziki talebin %16 düştüğünün açıklanmasıyla birlikte şimdilik bu yükselişin yukarıda kalıcı olmamasına
sebep oluşturarak yukarı yükselişleri baskılamakta. Ancak dünya genelindeki jeopolitik gelişmeler fiyatlamalarda etkili olmaya devam edecektir. Amerika’dan beklentilerin altında gelen Perakende Satışlar verisi
de Altın fiyatlarında volatilite yarattı. (Ounce/USD paritesinde orta vadeli 1280-1308 USD/Ounce bandı
ufak tefek sapmalar haricinde oldukça kuvvetli)
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XAUUSD haftayı 1309,59’dan açtı ve hafta içerisinde en yüksek 1319,52 ve en düşük 1304,8 seviyelerini
gördü. Geçtiğimiz hafta içerisinde 0,37’lik düşüş gösterdi.
GRAFİK6:ALTIN

Amerika tarafında ise bu hafta en önemli veriler İşsizlik Talepleri ve Perakende Satışlar verileri idi. İki veri
de beklentileri karşılayamadı ve beklentiler altında gelerek dolar endeksinde hareketlenme yarattı.
Perakende Satışlar oldukça sert geçen kışın ardından artış gösterdikten sonra geçtiğimiz ay 0.2%’lik beklentilerin altında 0.0% olarak gerçekleşti. Çekirdek Perakende Satışlar ise 0.4%’lik beklentilerin altında
0.1% olarak gerçekleşti.
İstihdam Talepleri ise 307 binlik beklenti karşılığından İstihdam talepleri 311 bin olarak açıklandı ve son
altı haftanın en yüksek seviyesi olarak gerçekleşti. Bu verinin ardından İşsizlik Haklarından Faydalanma
Başvurularının Dört Haftalık Ortalaması ise 293.75 binden 295.75 bine yükselmiş oldu. Verinin ardından
dolarda değer kaybı görülürken dolar endeksinde de 81.716’dan 81.405 seviyesine kadar geri çekilme
gerçekleşti. Geçtiğimiz ay Amerika’da İşsizlik Oranı son altı yılın en düşük seviyesi olan 6.1%’den 6.2’ye
yükselmişti. Kriz öncesi haline geri dönemeyen istihdam piyasası Amerika’da toparlanmayı törpüleyen bir
faktör olarak görülüyor.
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DXY haftayı 81,399 dan açtı ve hafta içerisinde en yüksek 81,693 ve en düşük 81,359 seviyelerini gördü.
Geçtiğimiz hafta içerisinde 0,04lik artış gösterdi.
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FED Başkan Yardımcısı Fisher, istihdam arzı büyümesindeki durgunluğun endişe verici olduğunu ve hali
hazırda konut piyasası ve gelişen piyasalardaki geniş tabanlı durağanlık ile karşı karşıya kalan uzun vadeli
ekonomik üretimin yavaşlamasına katkıda bulunabileceğini ifade etti. Ayrıca ekonominin güçlenmesi bu
çalışanları iş gücü piyasasına geri çekeceğini, ancak vasıf ve bağlantıların geçen yıllar içinde değer yitirebileceğini de belirtti.
ABD Bütçe açığı, bu yıl yüzde 24 azalma gösterdi. Ekim ayından Temmuz ayına kadar olan dönemde ABD
bütçesi 460.5 Milyar Dolar açık verdi. Bütçe geçtiğimiz yılın aynı döneminde 607.4 Milyar Dolar açık vermişti. ABD’de Zincir Mağaza Satışları yıllık bazda yüzde 3.2 olarak açıklanırken, haftalık bazda ise yüzde
1.4 daralma gösterdi. Bugün gelen ABD’de PPI ise 1.8 beklentisinin az altında kalarak 1.7 olarak açıklandı. Michigan Enflasyon Beklentisi ise 3.4 olarak açıklanırken, Michigan Hassasiyeti 81.8 den düşerek
79.2‘ye geriledi.
Goldman Sachs ekonomistleri ABD ekonomisi için 3. çeyrek büyüme tahminlerini cansız tüketici harcamalarına işaret ederek aşağı yönlü revize etti. Banka, büyüme tahminini yüzde 3,3''den 3,1''e indirdi.
FOMC üyelerinden Dudley ve Rosengren yapmış oldukları konuşmalarında, repo piyasalarının finansal
sistemde para hareketlerinde temel bir rol oynayan repo işlemlerinin istikrarsız bir yapıda olduğunu belirttiler. Bu açıklamalar doğrultusunda FED’in büyük bankaların piyasalardaki rolünü sınırlamaya devam
edeceği beklentilerini doğurdu.Diğer bir St. Louis Fed Üyesi Bullard ise FED’in faiz artırımına Mart gibi
başlamasının kendi beklentisi olduğunu belirtti.
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Bu hafta İngiltere’de Büyüme, İşsizlik Oranı, Enflasyon Raporu ve BOE Başkanı Mark Carney’in konuşmaları takip edildi.
İngiltere’de Büyüme verisi beklentiler dahilinde çeyreklik bazda 0.8%; yılık bazda ise 3.3% olarak gerçekleşti. Önceki hafta İngiltere’de büyüme rakamının öngörüsü olarak açıklanan NIEDR GDP Hesabı ise
0.9’luk beklentilerin altında 0.6% olarak açıklanmıştı ve ekonomik toparlanmanın yavaşladığına dair bir
görünüm oluşturarak iyi sinyaller vermedi. Bu arada bir önceki dönemin bu rakamı da 0.9%’ten 0.8%’e
revize edilmişti.
İşsizlik İngiltere’de en son 2008 senesinin son çeyreğinde görülen en düşük seviyelere, yani 6.4%’e indi.
Bir önceki rakam 6.5% seviyesinde idi. Enflasyon raporu da açıklandıktan sonra Carney, reel ücretlerde
gelişmenin yavaş olduğunu ve faiz indirimi için henüz erken olduğunu söyledi. Bu durumda en azından
2015’in ilk çeyreğine kadar faiz indirimi planlanmadığını belirtti. Reel ücretler enflasyon rakamının
1.6%’lik beklentilere karşılık 1.9% olarak kaydedilişinden sonra artmış görünüyor. Carney ayrıca jeopolitik
risklere dikkat çekerek, dünya genelindeki gelişmelerin Euro Bölgesi’nin toparlanmayı olumsuz yönde
etkilediğini belirtti. Carney ‘in bu açıklamaları ile askıya alınan faiz artışı ile GBP diğer majörlere karşı ciddi
değer kayıpları yaşadı.
GBPUSD haftayı 1.6782’dan açtı ve hafta içerisinde en yüksek 1.68451 ve en düşük 1.66578 seviyelerini
gördü. Geçtiğimiz hafta içerisinde 0,51lik düşüş gösterdi.
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Asya tarafında ise bu hafta Japonya’nın Büyüme verisi, hafta başında açıklanan BOJ toplantısı raporları,
Çin’de Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlar verileri açıklandı.
Japonya’da çeyreklik bazda 1.7%’lik, yıllık bazda ise 6.8’lik daralma gerçekleşti. İthalat ihracattan daha hızlı
yükselirken, Sanayi Üretimi de -3.3%’lik beklentiye karşılık -3.4% olarak açıklandı. Çin’de ise Sanayi Üretimi beklentiler dahilinde 9.0% olarak gerçekleşti.
BOJ en son toplantısında ise herhangi bir para politikası değişikliğine gitmeyerek, politika faizini 0.10%’da
bırakmıştı; para tabanı ise 60 – 70 trillion yenlik yıllık artırım ile devam edecekti. GDP’deki sert daralmanın ardından gevşemeyi arttırma olasılığı artmış gibi görünüyor. Ancak, buna rağmen Japon hükümeti %
5’ten %8’e çıkardığı satış vergilerini 2015 Ekim’de %10’a çıkarmayı düşünüyor.
Açıklanan toplantı tutanaklarına göre ise Japonya’da üretim açığı ve enflasyon beklentileri fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskıya neden olabilir. Toplantı sonrasında Kuroda ihracat ve sanayi üretimindeki zayıflıklara dikkat çekti. Bu anlamda üretim açığı ve enflasyon görünümüne odaklanacaklarını belirten Kuroda, JPY için ise değer kazanması için bir nedenin bulunmadığını vurguladı. Japonya Ekonomi Bakanı
Amari ise yaptığı açıklamada ekonominin zaman zaman görülebilecek zayıflamalara rağmen toparlanma
içinde olduğunu belirtti. Kurum olarak beklentimiz BOJ’un Ekim sonu toplantısında ilave genişlemeci
adımlar atacağına inanıyoruz.
USDJPY haftayı 102.55’ten açtı. Hafta içerisinde en yüksek 102.71 ve end üşük 102.02 seviyerlerini test
ederek haftayı 102.36 seviyesinden kapattı. Parite hafta içerisinde 0.30% artış gösterdi.
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Üretim ve ihracatta zayıf sinyaller gelmesi genişlemeci politikada ısrarın sebebi denilebilir. Geçtiğimiz ay
Japonya’nın ihracatı yıllık bazda 2.0% azalmıştı. Ticaret açığı ise 643 milyarlık beklentiye karşılık 833 milyarlık açık olarak gerçekleşmişti. İmalat PMI’ı da 50.8’lik beklentiye karşılık 50.5 olarak gerçekleşmiş; Sanayi Üretimi ise ayık bazda 3.3.% azalmıştı. Kuroda toplantı sonrasında üretim ve ihracattaki zayıflamaya
dikkat çekerken bu durumun geçici sebeplerden olduğunu söyledi. Aylık değişimlerin para politikasında
değişiklik için yeterli olmadığını belirten Kuroda; gerekli tedbirlerin alınması konusunda duruşun güçlü
olduğunu da ekleyerek risklerin dengeli olduğunu belirtti.

Önümüzdeki hafta Euro Bölgesi’nde Cari Hesap, Euro Bölgesi ve Almanya’dan PMI verileri ile Euro Bölgesi Tüketici Güveni verileri takip edilecek. Ayrıca Almanya’da PPI verileri takip edilecek. İngiltere tarafında
TÜFE ve ÜFE rakamları ile Perakende Satışlar takip edilecek. Amerika’da ise Zincir Mağaza Satışlar; TÜFE
ve Konut Başlangıçları, Yapı Ruhsatları, Üretim PMI ve Philadelphia Fed İmalat Listesi verileri takip edilecek. Asya tarafına bakacak olursak Japonya’da İhracat verileri ve İmalat PMI’ı ile Çin’de HSBC İmalat PMI’yı
takip edilecek.
Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz...
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