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Bu çalışma yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Çalışmada yer alan analiz ve değerlendirmelerin kullanılması 

tamamen tercihe bağlı olup, hiçbir koşulda yatırım tavsiyesi biçiminde yorumlanmamalıdır. Çalışmada kullanılan veriler 

kamuya açık ve güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan derlenmiştir. Yine de, bu çalışmadaki bilgilerin ve yorumların 

kullanılmasının ve/veya sunulan verilerdeki hata ve eksikliklerin doğurabileceği her türlü olumsuz sonuçtan dolayı Türk 

Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu ve her ne akitle bağlı olursa olsun her türlü çalışanı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
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TÜRKİYE EKONOMİSİ 

 Geçen hafta açıklanan ekonomik güven endeksleri farklılık gösterdi: 

o TÜİK tarafından yayınlanan Tüketici Güven Endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre %5,6 

oranında artarak 66,9 değerine yükseldi. Ocak ayında “hanenin maddi durum beklentisi”, “tasarruf 

etme ihtimali” beklentileri alt endekslerinin artması bu durumda etkili oldu. 

o BloombergHT Tüketici Güven Ön Endeksi ise Ocak ayında bir önceki aya göre %2,74 gerileyerek 

66,41 değerini aldı. Döviz kurlarında yaşanan sert yukarı yönlü hareket ve dalgalanmaların düşüşte 

etkili olduğu belirtildi. 

 TCMB tarafından yayınlanan Beklenti Anketi’ne göre, katılımcıların Ocak ayında yılsonu enflasyon 

beklentisi %8,48; 2018 yılı için enflasyon beklentileri ise %8,12 oldu. Cari açığın 35,4 milyar dolar 

olacağını öngören katılımcıların 2017 yılı için büyüme beklentileri ise %2,9 seviyesinde. 

 Gözler bu hafta Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. BloombergHT anketine 

göre ekonomistler, Merkez Bankası’nın yarın düzenlenecek olan toplantıda politika faizinde 50, faiz üst 

bandında ise 150 baz puan artış yapabileceğini öngörüyor. 

 Merkez Bankası, geçen hafta Türk Lirasının Dolar ve Euro karşısında değer kaybetme durumuna karşı bir 

başka hamle daha gerçekleştirdi. Banka’dan yapılan açıklamaya göre, Türk Lirası ve döviz likiditesi 

yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla “Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz 

Depoları” piyasasının açılmasına karar verildiği belirtildi. 

 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 Geçtiğimiz hafta ABD Başkanlığı görevini Barack Obama’dan devralan Donald Trump’ın yönetimi, 

ABD’nin yıllık büyüme hedeflerinin %4 olduğunu açıkladı. Trump’ın ekonomi politikaları daha düşük 

vergi oranlarını ve 25 milyon kişiye istihdam yaratmayı içeriyor. 

 Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçen hafta düzenlenen toplantıda faizleri değiştirmeyerek “0” düzeyinde 

tuttuklarını açıkladı. ECB Başkanı Mario Draghi bölge ekonomisinin halen kırılgan olduğunu belirtti. 

 AMB’nin yayınladığı anketlere göre, petrol fiyatında artış yaşanması beklentisiyle Euro Bölgesi için 

enflasyon ve büyüme oranlarının yukarı yönlü revize edildiği belirtildi. 2017 yılı enflasyon beklentisi 

%1,2’den %1,4’e ve büyüme beklentisi %1,4’ten %1,5’e yükseltildi. 

 Çin ekonomisinin 2016 yılı büyüme oranı %6,7 olarak açıklandı. Ülke 2015’te %6,9 oranında büyümüştü. 

 Dünya Ekonomik Forumu’na katılan Rusya Kalkınma Bakanı Maksim Oreshkin, beklenmeyen yeni bir 

dış şok yaşanmazsa, Rus ekonomisinin 2017’de %1,5 ila 2 arasında büyümesini öngördüklerini açıkladı. 
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Şekil 1: Tüketici Güven Endeksi  (Ocak 2010 – 

Ocak 2017) 
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