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Türkiye Ekonomisi 4.Çeyrekte %2,6, 2014 yılında %2.9 büyüdü.

Türkiye ekonomisi 2014 yılının dördüncü çeyreğinde %2,6 oranında büyüyerek %2,0 düzeyinde olan beklentileri aştı. Bunun sonucunda 2014 yılı büyümesi %2.9 oranında gerçekleşmiş oldu.

Harcamalar yöntemiyle büyüme hızlarına bakıldığında 2014 dördüncü çeyreğinde hane halkı nihai tüketim harcamaları sabit fiyatlarla %2,4
oranında artış gösterdi. Gayri safi sabit sermaye oluşumundaki %1,0 azalma 4. çeyrekte dikkat çekerken; mal ve hizmet ihracatı %3,4 artış
kaydetti.

Kaynak:TUIK

İktisadi faaliyet kollarına göre büyüme hızlarına bakıldığında tarım sektöründe 4.çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,4
artış kaydederken; 2014 yılında toplamda %1,9 daralma gösterdi. İmalat sanayi 4. çeyrek ve 2014 genelinde büyümeye ortalama üzerinde
katkı yaparken, inşaat sektörü özellikle 4. çeyrekte %2 küçülmüş ve bunun sonucunda yıl genelinde büyüme ortalamasını, aynı tarım sektörü
gibi aşağıya çekmiştir.
Bu büyüme rakamları sonucunda kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri 2014 yılında cari fiyatlarla 22 bin 753 TL, 2013 yılında ise
20 bin 607 TL oldu. Kişi başı GSYH değeri 2014 yılında 10 bin 404 ABD doları, 2013 yılında ise 10 bin 822 ABD doları olarak açıklandı.

2015 yılında büyüme üzerindeki riskler açısından deflasyon kaygıları içinde olan Avrupa’daki durum, FED’in faiz artırımına gitme zamanlaması
ve jeopolitik riskler takip edilmesi gereken önemli değişkenler olarak karşımıza çıkacaktır. Ayrıca Haziran ayı seçimleri ve oluşacak yeni hükümette ekonominin başına geçecek isimler ve TCMB/Hükümet ilişkileri Türkiye’de takip edilmesi gereken gelişmeler.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca
yayımlanması zorunlu olan Uyarı notu:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, raporda yer alan yorumlar sadece
ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.
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