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 ABD ekonomisi ilk tahminin üzerinde büyüdü. ABD’de 3. çeyrek yıllıklandırılmış büyüme oranı (2. çeyreğe göre) %
3.5’den %3.9’a revize edildi. ABD ekonomisi ilk çeyrekte yaşadığı daralmanın ardından 2. çeyrekte yıllıklandırılmış
bazda %4.6’lık güçlü bir büyüme kaydetmişti. 3. çeyrekte de ilk açık2007'ye göre GSYH'deki kümülatif değişim oranı
lanan rakamın daha ılımlı bir orana %3’e doğru revize edilmesi bek10%
7.8%
ABD
Euro Bölgesi
Japonya
leniyordu. Daralmanın ardından yaşanan güçlü artışın yerini daha
ılımlı, ortalamaya yakın büyüme oranı alacağı beklentisine karşın
uzun vadeli ortalamanın üzerinde kalan büyüme oranları FED’in nor- 5%
-0.6%
malleşme sürecinde elini rahatlatıyor. Nihai değerini almadan önce
bir kez daha açıklanacak olan büyüme oranında yukarı yönlü yapı- 0%
lan revizyonda ABD ekonomisinin 3’te 2’sini oluşturan kişisel tüketim
harcamaları büyüme oranının %1.8’den %2.2’ye revize edilmesi -5%
-1.5%
önemli rol oynadı. Buna ek olarak stok verisinde yukarı yönlü revize
yapılması da büyümeye negatif katkıyı azalttı. Bu açıklanan veriyle, -10%
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özellikle iç talepte görülen toparlanmaya paralel ABD ekonomisindeki büyümenin sağlam temeller üzerine oturduğu görülüyor.
 ABD’nin son makro verileri ise beklentilerin altında kaldı. ABD’de büyüme verisinin yukarı revize edildiği haftada
açıklanan bazı veriler beklentilerin altında kalarak 4. çeyrekte daha ılımlı bir büyüme oranına işaret etti. Tüketim harcamalarına ışık tutabilecek tüketici güven endeksi Kasım ayında 96’ya yükselmesi beklentisine karşılık 94.1’den
88.7’ye geriledi. Bu değer ile 3.çeyrek ortalamasının hafif altına işaret ediyor. Diğer taraftan volatilitesi az olan çekirdek dayanıklı mal siparişleri Ekim ayında artış beklentisine karşın %0.9 oranında sert bir daralma kaydetti. Eylül ayında yaşanan daralmanın %0.2’lik artışa revize edilmesine karşın daralma oranın yüksek olması ekonomik aktivitenin 4.
çeyrekte yavaşlamış olabileceğine işaret eden bir başka veri oldu. Buna ek olarak son dönemde yeniden eski toparlanma trendini yakalamaya başladığına yönelik emareler gösteren konut sektöründe Ekim ayı yeni konut satışları yıllık
bazda bir önceki aya göre %0.9’luk artış beklentisinin altında %0.7’lik artış gösterdi. Gelecek aylardaki satış rakamlarının göstergesi olabilecek bekleyen konut satışları ise artış beklentilerinin aksine %1.1’lik gerileme gösterdi. Böylece
konut sektörünün 4. çeyrekteki büyümeye katkısının ılımlı kalabileceği görüldü.
 Almanya resesyonun eşiğinden döndü. Euro Bölgesi’nin en büyük
Almanya Büyüme Göstergeleri
ekonomisi Almanya’nın 3. çeyrek büyüme oranı tahmin ile aynı seviyeIFO İş Dünyası
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den EUR, gerileyen petrol fiyatları gibi faktörlerden dolayı iş dünyasının güveninin pozitif etkilenmiş olabileceği düşünülürken, son çeyrekte
Almanya ekonomisinin ivmelenebileceği görülüyor. Buna olarak Ekim
ayında perakende satışlar bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde artış (%1.9) göstererek, özel tüketim tarafının
katkısının da devam edebileceğine işaret ediyor.
 OPEC petrol üretim hedefini (arz miktarını) değiştirmedi. 12 üyesi
olan ve dünya petrol arzının üçte birini sağlayan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) gerileyen petrol fiyatlarına karşın günlük 30 milyon varil limitinde bir değişikliğe gitmedi. Yapılan hesaplamalar piyasada petrol fiyatlarının dengelenmesi için 1-1.5 milyon varil kadar üretim
limitinde azaltım yapılması gerektiğine işaret ediyordu. Hali hazırda
uzun süredir 30 milyon varil limitini bir miktar aşan OPEC’in limite uymak adına fazla üretimi (300 bin varil civarında) azaltması durumunda
ise piyasa etkisi global arzı çok etkilemeyeceği için önemli olmayacağı
belirtiliyor. OPEC’in arz tarafında kısıntıya gitmemesinin ardından
brent petrolün varil fiyatının 72 $’ın altına kadar gerilediği görüldü.
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Dış Ticaret Dengesi, Ekim 2014
 Ekim ayında dış ticaret dengesi 6.6 milyar $ olan piyasa
beklentisinin altında 6.3 milyar $ açık verdi. Dış ticaret
verisinin beklentilerin altında kalmasında ithalat tarafındaki olumlu seyir etkili oldu. Ekim ayında, ithalat bir önceki
yılın aynı ayına göre %1.5 gerileyerek 19.2 milyar $ olurken, ihracat ise bir önceki yıla göre %7.3’lük güçlü artış
göstererek 12.9 milyar $’a çıktı. Ekim ayında ihracatın
ithalatı karşılama oranı artmaya devam ederek %66.4’ten
%67.4’e yükseldi. 12 aylık birikimli ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %65 seviyesinde bulunuyor. Yıllık dış ticaret
açığı ise Eylül ayında 86 milyar $ seviyesinde iken Ekim ayında 85 milyar $’a geriledi.
 İhracat tarafında bir önceki yıla göre düzelme devam ederken, yılbaşından Ekim sonuna kadar olan dönemde ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre artışı %5.6’ya ulaştı. Geniş ekonomik gruplara göre baktığımızda, tüketim malları ihracatındaki artış trendi devam etti. Tüketim malları ihracatı bir önceki yıla göre %14.4 artarken, yatırım malı ihracatı da Ekim ayında ivmelenme göstererek bir önceki yıla göre %5.4 artış kaydetti. Toplam ihracat içinde en fazla paya sahip olan hammadde (ara malı) ihracatı ise bir önceki yıla göre %1.2’lik sınırlı artış gösterdi.
 İthalat tarafında ise iç talepteki ılımlı seyre bağlı olarak Eylül ayında başlayan duraksama Ekim ayında da devam etti.
Toplam ithalat bir önceki yıla göre %1.5 gerilerken, toplam ithalat içinde en fazla paya sahip ara malları ithalatı Ekim
ayında bir önceki yıla göre sınırlı geriledi (-0.6%). Diğer taraftan tüketim malları ithalatı %6.9’luk gerileme gösterdi.
Tüketim malları ithalatı içinde en fazla düşüş binek otomobiller, yarı dayanıklı tüketim malları ile motor benzini ve diğer
hafif yağ ithalatında görüldü. Yatırım malları ithalatında ise Ekim ayında bir önceki yıla göre %1.4’lük sınırlı düşüş görüldü. Altın ithalatı ise Ekim ayında ihracatla yakın seviyede gerçekleşti ve net altın ihracatı Ekim ayında 1.1 milyon $
oldu.
 2014 yılında AB ülkelerine olan ihracatımızda görülen artış Ekim ayında da devam etti. Ekim ayı itibarıyla AB ülkelerine olan ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 artış gösterirken, AB ülkelerinin toplam ihracat içindeki
payı %44.2’ye yükseldi. Avrupa ülkelerindeki ekonomik toparlanma son dönemde ivme kaybetse de bunun henüz AB
ülkelerine olan ihracata yansıması tam olarak görülmedi. Diğer taraftan, jeopolitik risklere bağlı olarak Irak’a yapılan
ihracatta Haziran ayında başlayan düşüş Ekim ayında da (-%18) devam etti ve yılbaşından bu yana Irak’a olan ihracattaki düşüş %7’ye ulaştı. Bölgedeki risklerin devam etmesi sebebiyle gerilemenin önümüzdeki aylarda da devam
etmesini bekliyoruz. Buna karşın, petrol fiyatlarındaki düşüşün ithalat içinde önemli paya sahip olan enerji ithalatı (%
23) üzerindeki olumlu etkisiyle dış ticaret açığındaki gerilemenin devam etmesini bekliyoruz.
Kısa Vadeli Dış Borç Stoku, Eylül 2014
 Mart ayından itibaren artış trendine giren kısa vadeli
borç stoku Eylül ayı itibarıyla 131 milyar $ seviyesinde
bulunuyor. 2013 yılsonu ile kıyasladığımızda yılbaşından Eylül sonuna kadar olan dönemde kısa vadeli dış
borç stoku 1.4 milyar $’lık artış gösterdi. Kısa vadeli
borç stokunun kompozisyonuna baktığımızda, 94 milyar
$’la %72’si bankalara, 36 milyar $’la %28’i ise reel sektöre ait.
 Özel sektörün (finansal ve reel sektör) yurtdışından
sağladığı kredi borcu ise Eylül ayında 207 milyar $ seviyesinde bulunurken, bunun %79’u uzun vadeli borçlardan oluşuyor. Sonuç olarak 1. çeyrekte %19.2 olan özel
sektörün dış borcunun GSYH’ya oranı 3. çeyrek sonu
itibarıyla %26’ya yükseldi. Önümüzdeki bir yıl boyunca ödenecek olan borçlar (kısa vadeli borçlar ve uzun vadeli borçların vadesine 1 yıldan az kalmış olanların toplamı) yılbaşındaki seviyesine yakın 167 milyar $ seviyesinde kalmaya
devam etti. Merkez Bankası rezervlerinin vadesi bir yıl içinde gelecek borçları karşılama oranı ise son dönemde artan
döviz rezervlerinin de desteğiyle %86 seviyesinde bulunuyor (İlk çeyrek sonu: %84).
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Para Piyasaları

Risk iştahındaki toparlanma sürüyor...

H. Senedi Piyasaları

Libor faizlerinde haftalık bazda sınırlı bir artış olsa da uzun süredir yatay bir trend var

Gerileyen petrol fiyatından da destek alan BIST GOÜ ortalamasının üzerinde primlendi
Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 12:00 itibarı ile güncellenmiştir.
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Döviz Piyasaları

Gösterge tahvil getirisi %7.6’ya kadar geriledi...

Emtia Piyasaları

Ruble’deki değer kaybı devam ederken TL değer kazandı

Petrol fiyatlarındaki sert gerileme toplam emtia endeksini de aşağıya çekiyor
Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 12:00 itibarı ile güncellenmiştir.
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