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TÜRKİYE EKONOMİSİ
 Tüketici Güven Endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre %11,1 oranında artarak 74,4 değerine
yükseldi. Mevcut durum ve gelecek 12 ayın ekonomik durum beklentisi ve gelecek 12 ayda tasarruf etme
ihtimali beklentisindeki artış bu durumda etkili oldu.
 Öte yandan Reel Kesim Güven Endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre 3,3 puan azalarak 103
değerine geriledi. Son 3 ay ve mevcut durum sipariş alt endekslerinin gerilediği görülüyor. İmalat Sanayi
Kapasite Kullanım Oranı da 0,3 puan gerileyerek 74,5 değerine geriledi.
 Sektörel Güven Endekslerinin de bu ay gerilediği görülüyor. Hizmet sektörü güven endeksi 100,9’dan
91,1’e, perakende ticaret sektörü güven endeksi 103,6 iken 101,2’ye ve inşaat sektörü güven endeksi de
83’ten 79,4 değerine geriledi. Üç sektör için de iş hacmi, satış ve sipariş beklentileri geriledi.
 Tüketici ve üretici güven endekslerinden hesaplanan bileşik Ekonomik Güven Endeksi bu ay bir önceki
aya göre %24,1 oranında azalarak 72,7 değerini aldı. Tüketici güveni hariç diğer üretici kesimi
endekslerindeki gerileme Ekonomik Güven Endeksi’nin azalmasına neden oldu.
 Merkez Bankası geçen hafta düzenlenen Para Politikası Kurulu toplantısında beklenen şekilde faizlerde
indirime gitti. Marjinal fonlama oranı %8,75’ten %8,5’e, borç verme faiz oranı ise %10,25’ten %10’a
indirildi.
DÜNYA EKONOMİSİ
 Piyasalar FED Başkanı Janet Yellen’ın geçen Cuma günü yaptığı Jackson Hole toplantısı açıklamalarına
odaklandı. Yellen, istihdam artışının kısa vadede faiz artırımını güçlendirdiğini açıklayarak Eylül ayında
faiz artırımına işaret etti. Avrupa borsaları ve gelişmekte olan ekonomi piyasaları faiz artırımı beklentisi
nedeniyle bu haftaya düşüşle başladı.
 OECD ülkeleri 2016 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,3 oranında büyüdü. İlk çeyrekte
%0,4 olan büyüme oranının gerilemesinde gelişmiş ülkelerden Almanya, Fransa, İtalya ve Japonya gibi
ülkelerin büyüme oranındaki gerileme etkili oldu.
 Ağustos ayında Almanya’da İş Dünyası Güven Endeksi’nin art arda ikinci kez gerilediği açıklandı.
İngiltere’nin Almanya’nın üçüncü büyük ihracat partneri olması nedeniyle Brexit kararının iş dünyasının
beklentilerinde olumsuz etki yaptığı belirtildi.
 İngiltere ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilere paralel olarak %0,6 oranında büyüdü. Brexit oylaması
öncesinde tüketici harcamalarının da bir önceki çeyreğe göre %0,9 oranında arttığı açıklandı.
 Japonya’da enflasyon beşinci ay üst üste gerileyerek, Japon Merkez Bankası’nın (BOJ) %2’lik enflasyon
hedefine yaklaşmakta güçlük çektiğine işaret etti.
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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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Ağustos 2016)

Şekil 3: Sektörel Güven Endeksleri (Ocak 2012
– Ağustos 2016)

Şekil 2: Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite
Kullanım Oranı (Ocak 2007 – Ağustos 2016)

Şekil 4: Ekonomik Güven Endeksleri (Ocak
2012 – Ağustos 2016)
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