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TÜRKİYE EKONOMİSİ
 TÜİK’in açıkladığı mevsim etkilerinden arındırılmış Sanayi Üretimi Endeksi, Ocak ayında bir önceki aya
göre %1,3 oranında arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış endeks ise geçen yılın aynı ayına göre %2,6
oranında arttı. Geçen ay sonunda yayınlanan Kapasite Kullanım Oranı’ndaki ve Reel Kesim Güven
Endeksi’ndeki artış, Sanayi Üretimi’nin Şubat ayında da artmaya devam edebileceğine işaret ediyor.
 TCMB tarafından açıklanan cari işlemler verilerine göre, cari açık Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre 561 milyon dolar artarak 2,76 milyar dolar oldu. 12 aylık Cari Açık ise Ocak ayında geçen yılın aynı
ayına göre 1,3 milyar dolar artarak 33,16 milyar dolara çıktı. 12 aylık Hizmetler Gelirleri ise geçen yılın
aynı ayına göre 8,7 milyar dolar azalarak 15,2 milyar dolara geriledi.
 TCMB Aylık Beklenti Anketi’ne göre, katılımcıların geçen ay %0,76 olan aylık enflasyon beklentisi, Mart
ayında %0,68’e geriledi. Yıllık enflasyon beklentisi ise %8,87’den %9,08’e yükseldi. Yılsonu cari açık
beklentisi ise 35,6 milyar dolardan 35,8 milyar dolara çıktı.
DÜNYA EKONOMİSİ
 ABD’de Şubat ayında tarım dışı istihdam artışı 235 bin kişi olarak gerçekleşti, böylelikle işsizlik oranı
%4,7’ye geriledi. İstihdam piyasasındaki ılımlı gelişmeler, FED’in bu ayki toplantısında faiz artırımına
gideceğine ilişkin beklentileri güçlendirdi.
 OECD geçen hafta yayınladığı ekonomik tahminler bilgi notunda, dünyanın halen “düşük gelir tuzağında”
(low growth trap) olduğunu vurguladı. Kurum, gelişmiş ülkelerde büyümenin ılımlı bir şekilde
toparlanmasına rağmen, finansal kırılganlıklar ve dış ticaretteki “korumacılık” nedeniyle toparlanmanın
tersine dönebileceğini belirtti.
 Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelede başarılı olması ve geçen hafta Euro Bölgesi’nde
enflasyonun hedeflenen düzeye ulaşması nedeniyle Euro, diğer para birimleri karşısında değer kazandı.
 Çin’de Şubat ayında 2014 yılından bu yana ilk defa dış ticaret açığı gerçekleşti. Emtia fiyatlarındaki artış
ve iç talep nedeniyle Şubat ayında ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre %38,1 oranında artarken ihracat
%1,3 düştü.
 Brezilya ekonomisi üst üste sekizinci çeyrekte daraldı. 2016 yılı son çeyreğinde ekonominin %0,9 daraldığı
ve 2016 yılında ülke ekonomisinin yıllık olarak %3,6 daraldığı açıklandı.
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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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Şekil 1: Sanayi Üretim Endeksi ve Kapasite
Kullanım Oranı (Ocak 2007 – Ocak 2017)

Şekil 2: Cari İşlemler Dengesi (Ocak 2007 – Ocak
2017)
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