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 Çin’de sanayi üretimi yavaşlamanın devam ettiğini gösteriyor. Çin’de açıklanan sanayi üretimi Ekim ayında bir önceki yıla göre %8 olan beklentilerin altında %7.7’lik bir artış gerçekleştirdi. Buna ek olarak yatırımlar yılbaşından bu yana son 10 yılın en düşük seviyesinde artış kaydetti (%15.9). Uzun bir süredir Çin’in büyüme modelinde değişikliğe gitmesi nedeniyle daha yavaş büyüme oranlarının görüleceği, fakat sert bir yavaşlamanın sorunlara yol açacağı dile getiriliyor. Son açıklanan verinin ardından da Çin’in yeni teşvik paketleri açıklaması gerektiği yönündeki baskılar bir miktar
daha arttı. Çin hükümeti işsizlik oranında artış olmadığı sürece hedefin altında olan büyüme oranını kabul edeceklerini
dile getirmişti. Ek olarak, hafta başında açıklanan enflasyon oranı Ekim ayında %1.6 ile son 5 yılın en düşük seviyesinde yatay seyretmesine karşın merkez bankasından önemli bir adım gelmesi beklenmiyor. Spekülatif yatırımların önüne
geçmek için fazla likidite sağlamak istememesi, daha sürdürülebilir bir ekonomi için şu an düşük seviyelerdeki enflasyon
oranına da tepki göstermeyebileceğine işaret ediyor. Çin ekonomisindeki yavaşlamanın devam etmesi de emtia fiyatları
üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bir faktör olarak kalmaya devam ediyor.
 Brent petrol 80$’ın da altına geriledi. Petrol fiyatları bir süredir global ekonomik aktiviteye yönelik endişeler nedeniyle
arz talep dengesindeki bozulma nedeniyle geriliyor. Yıl başından bu yana %28’in üzerinde değer kaybeden brent petrol
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nomilerinin manşet enflasyon oranları gerileyen enerji fiyatları nedeniyle aşağı yönlü baskı altına girebilir.
 Japonya’da vergi artışlarının ertelenmesi ve erken seçim haberleri sevindirdi. Hafta içerisinde basına yansıyan
haberlerde Japonya’da bu yıl %5’den %8’e yükseltilen satış vergisinin %10’a yükseltilmesi planının ertelenebileceği
spekülasyonları yapıldı. Bu konuda hükümet tarafından teyit gelmese de büyüme oranını aşağı çekecek bu planın erteleneceği beklentisi pozitif karşılandı. Ek olarak Shinzo Abe’nin erken seçimlere gidebileceği haberleri de henüz tarih
belirtilmese de iktidar tarafındaki bürokratlar tarafından teyit edildi. Abe’nin buna karar verdiği düşünüldüğü belirtildi.
Japonya’nın gevşek para politikasını gevşetmesinin ardından gelen bu haberler ile Yen USD karşısında değer kaybetmeye devam ederek 115’in üzerine kadar yükseldi.
 Euro Bölgesi’nde yavaş büyüme devam ediyor. Euro Bölgesi
3.çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0.2 ile %0.1 olan beklentilerin
bir miktar üzerinde büyüdü. Bölgenin en büyük iki ekonomisi Almanya ve Fransa’nın resesyonun eşiğinden dönmesine paralel Euro Bölgesi büyümesi beklentilerin üzerinde gelmesine karşın ekonomideki
bu büyüme oranının halen kriz öncesi seviyeleri yakalamaktan uzak
olduğu görülüyor. Bölge ekonomisinin %30’unu oluşturan Almanya
bir önceki çeyreğe göre ancak %0.1 büyüyebilmiş durumda. Bir önceki çeyrekte %0.1 daralarak resesyonun eşiğinden dönmüştü. Zayıf
büyüme oranlarının devam ediyor olması ECB’nin daha etkili bir adım
atması yönünde baskıları arttırıyor.
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 ABD’de perakende satışlar beklentileri aştı. Ekonominin yaklaşık %70’ni tüketim harcamalarının oluşturduğu ABD’de
perakende satışlar Ekim ayında %0.2 olan beklentilerin üzerinde %0.3 artış kaydetti. Önceki ay %0.3 oranında gerilediği için global global ekonomideki yavaşlamanın ABD ekonomisine yansımış olabileceği endişelerine enden olan perakende satışlar aksine tüketim harcamalarının büyüme katkısının devam edeceğine işaret ediyor. Otomobil, yakıt ve inşaat ürünleri gibi volatil kalemleri dışarıda tutan çekirdek satışlar da %0.6 artış kaydederken önceki ayın %0.1’lik daralması %0.1 genişleme olarak revize edildi. ABD’de benzer verilerin gelmesi USD’deki güçlenme trendine destek verirken
FED’in normalleşme süreci için de elini rahatlatıyor.
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Cari Denge, Eylül 2014
 Eylül ayında cari denge piyasanın 2.6 milyar $ beklentisinin altında 2.2 milyar $ açık verdi. Cari açığın beklentilerden iyi
gelmesinde dış ticaret dengesinin beklentilerden daha olumlu gelmesi etkili oldu. 12 aylık kümülatif cari açık ise 46.7
milyar $’a (GSYH'ya oranı %5.8) geriledi.
 Finansman tarafında, kısa vadeli finansmanda çıkışlar görülürken, bankaların uzun vadeli tahvil ihraçları pozitif etkide
bulundu. Eylül ayında da devlet tahvillerinden ve hisse senedi
piyasalarından çıkışlar devam etti. Devlet tahvillerinden 907
milyon $ çıkış olurken, hisse senedi piyasasından da 408 milyon $’lık çıkış oldu. Bankaların 2.3 milyar $’lık kısa vadeli kredi kullanımı ise bu çıkışları dengeledi. Bankaların 1.3 milyar
$’lık ve hazinenin de 918 milyon $’lık yurtdışı tahvil ihraçları
da finansman tarafını destekledi. Eylül ayında doğrudan yatırımlardan da 609 milyon $’lık katkı geldi.
 Net hata noksan kaleminde Eylül ayında 321 milyon $ çıkış
olurken, yılbaşından beri net hata noksan kaleminden toplam
sermaye girişi 7.6 milyar $’a geriledi. Resmi rezervlerde ise 449 milyonluk gerileme görüldü. 12 aylık kümülatif borç çevrim oranlarına baktığımızda ise, Eylül ayında şirketlerin uzun vadeli borç çevirme oranı %121 seviyesine yükselirken,
bankaların uzun vadeli borç çevirme oranı ise %267 seviyesinde yüksek seyretmeye devam ediyor.
 2014 yılı başından beri cari açıkta devam eden toparlanma Eylül ayında da hızlanarak devam ederken, yıllık cari açık /
GSYH oranı %5.8 ile 2010 yılından bu yana en düşük seviyesine inmiş durumda. Eylül ayında İhracat tarafında jeopolitik risklere rağmen artış trendinin sürdürdüğünü, ithalatın ise gerilediğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de petrol
fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak cari açıktaki iyileşme trendinin sürmesini bekliyoruz
Sanayi Üretimi, Eylül 2014
 Eylül ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi %3.9 olan piyasa beklentisinin altında bir önceki yıla
göre %2.2 artış kaydetti. Diğer taraftan, mevsimsellikten arındırılmış endeks Eylül ayında bir önceki aya göre %1.7’lik
kuvvetli artış kaydetti. Sanayi üretiminde yıllıklandırılmış ortalama artış oranı ise Eylül ayı itibarıyla %4.1 seviyesinde bulunuyor.
 Geniş ekonomik gruplara göre incelediğimizde, imalat sanayindeki artışa en fazla katkı sağlayan grupların enerji ve yatırım iştahının göstergesi olan sermaye malı imalatı olduğunu
görüyoruz. Enerji ve sermaye malı imalatının sanayi üretimindeki yıllık büyümeye katkıları sırasıyla 0.85 ve 0.64 puan oldu. Diğer taraftan, imalat sanayi içinde ağırlığı en fazla olan
ara malı imalatındaki artış hızındaki yavaşlama Eylül ayında
da devam etti. Ara malı imalatı Eylül ayında bir önceki yıla
göre sınırlı artış göstererek (%0.87) sanayi üretimindeki yıllık
artışa 0.3 puanlık katkıda bulundu.
 İmalat sanayinin alt gruplarına göre, Eylül ayında değişime en yüksek katkıyı sağlayan grup ihracattaki artışın da etkisiyle 1.1 puanla diğer ulaşım araçları imalatı oldu. Bunu 0.4 puanla eczacılık ürünleri imalatı izlerken, üretimdeki canlılığın göstergesi niteliğindeki ana metal imalatı ise sanayi üretimdeki artışa 0.3 puan katkıda bulundu.
 Ağustos ayında mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretiminin %1.4’lük sert gerileme göstermesinin ardından Eylül
ayında tekrar %1.7’lik artışla ivmelenme gösterdiğini görüyoruz. Ekim ayında öncü PMI İmalat verisinin de 50.4’ten 51.0
seviyesine çıkmasını dikkate alarak sanayi üretiminin son çeyrekte üçüncü çeyreğe göre daha olumlu seyredebileceğini
düşünüyoruz. Yılsonu için ise %3.2 olan büyüme tahminimizi koruyoruz.
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Para Piyasaları

Risk iştahında ılımlı bir toparlanma söz konusu

H. Senedi Piyasaları

Libor faizlerinde USD hariç aşağı yönlü bir eğilim var

Risk iştahının toparlandığı haftada BIST hem GOÜ hem de GÜ piyasalarından pozitif ayrıştı
Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 12:00 itibarı ile güncellenmiştir.
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Döviz Piyasaları

Gösterge tahvil getirisi ve CDS de diğer GOÜ’lerden pozitif ayrışmaya devam etti

Emtia Piyasaları

USD’de güçlenme devam ederken TL dahil Doğu Avrupa ülkeleri kurları (RUB hariç) değer kazandı

Petrol fiyatlarındaki düşüş toplam emtia endeksini hızla aşağı çekiyor
Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 12:00 itibarı ile güncellenmiştir.
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