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TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat
endeksi verisine göre Ekim ayında tüketici
fiyatları Eylül ayına göre %2,67 , geçtiğimiz
yılın Ekim ayına göreyse %25,24 arttı.
Üretici fiyat endeksi ise aylık bazda %0,91
artarken yıllık bazda %45,01 seviyesinde
artış gösterdi.
Türkiye’de Eylül ayında ihracat birim değer
endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3
oranında azalırken, ithalat birim değer
endeksi aynı dönemde %2,6 oranında artış
gösterdi.
Türkiye’de üretilip ihraç edilen ürünlerin
üretici maliyetlerini ölçen yurt dışı üretici
fiyat endeksi verisi Eylül ayında Ağustos
ayına göre %10,14 oranında arttı.
FED toplantısında politika faizini 2-2,25
bandında sabit tutma kararı alındı. Karar
oy birliği ile alındı. İstihdamdaki güçlü
veriler vurgulandı. 19 Aralık’ta
gerçekleşecek toplantıda 25 baz puanlık
faiz artırımı ihtimali şu an %75 seviyesinde
bulunuyor.
Almanya’da beklentilerin üstünde gelen
PMI verilerinden sonra Eylül ayına ait
sanayi üretimi verileri de beklentilerin
üstünde geldi. Aylık sanayi üretiminin sabit
kalması beklenirken %0,2 oranında gelişme
kaydedildi. Yıllık bazdaki artış %0,8 oldu ve
arka arkaya 3 ay boyunca ivme kaybeden
sanayi üretimi, Eylül ayında ivmesini
pozitife döndürdü.
Önümüzdeki hafta Türkiye’de; Eylül ayı
ödemeler dengesi, Ağustos ayı işsizlik
oranı, Ekim ayı merkezi yönetim bütçe
dengesi ve Eylül ayı sanayi üretimi verileri
yayınlanacak.
Salı günü Almanya Ekim ayı TÜFE
rakamları, Çarşamba günü Almanya 3.
çeyrek büyüme rakamları, İngiltere ve
ABD’de ise TÜFE ve ÜFE rakamları takip
edilecek. Haftanın kapanış gününde ise
ABD sanayi üretimi ile kapasite kullanım
oranı takip edilecek.

Haftalık Görünüm
Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2018


TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi verisine göre Ekim
ayında tüketici fiyatları Eylül ayına göre %2,67 , geçtiğimiz yılın Ekim
ayına göreyse %25,24 arttı.



Piyasa beklentileri Bloomberg’te TÜFE’de aylık %2,50 yıllık ise %25
seviyesindeydi. Eylül ayında yıllık fiyat artışı %24,52 seviyesindeydi.



Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ile tütün ürünleri
ve altın hariç TÜFE aylık %2,61 oranında artarak yıllık %24,05
seviyesinden %24,34 seviyesine ulaştı.



Mallar grubunda ise taze meyve sebze fiyatları aylık %4,24 oranında
artarak yıllık fiyat artışını %49,82 seviyesine getirdi. Temel malların
fiyatları aylık %3,98 artarak oranında artarken altın hariç dayanıklı
malların fiyatları aylık %0,69 oranında azaldı.



Ekim ayında kiralar %0,82 oranında arttı ve yıllık bazdaki artış %10,02
oldu.



Aylık %12,74 ile giyim ve ayakkabı grubu en fazla fiyat artışının
yaşandığı grup oldu. Giyim ve ayakkabı fiyatları son 2 aydır enflasyon
verilerindeki en düşük fiyat artışının yaşandığı kalemdi. Bu grubu %
3,22 ile ev eşyası grubu izledi. Ev eşyası grubundaki ürünlerin fiyatları
Eylül ayında aylık bazda en yüksek artışı göstermişti. Ulaştırma
grubunda ise fiyatlar aylık bazda %0,85 oranında geriledi.
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2018


Üretici fiyat endeksi ise aylık bazda %0,91 artarken yıllık bazda %45,01 seviyesinde artış gösterdi.



Yurt içi ÜFE verisinde yıllık bazda en büyük artış %82,87 ile elektrik ve gaz grubunda görüldü.



Ekonomik aktiviteyi yakından ilgilendiren imalat grubunda ise yıllık üretici fiyatları artışı %42,62 seviyesinde
gerçekleşti.



Dayanıksız tüketim malı grubunda yıllık üretici fiyatları artışı %28,33 oldu. Bu grup diğer gruplara göre en
az fiyat artışının yaşandığı grup oldu.



Ara malı ve dayanıksız tüketim malı gruplarında aylık bazda üretici fiyatlarında düşüş görüldü.



Enerji grubunda üretici fiyatları aylık %5,37 yıllık ise %81,61 oranında arttı.

Dış Ticaret Endeksleri, Eylül 2018


Türkiye’de Eylül ayında ihracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 oranında azalırken,
ithalat birim değer endeksi aynı dönemde %2,6 oranında artış gösterdi.



Eylül ayında dış ticaret haddi 101,6 olarak gerçekleşti.



100’ün üstündeki değerlerin ucuza ithal edip pahalıya ihraç edildiği anlamına gelen seride 2017 yılının Eylül
ayına göre %4,69 oranında düşüş kaydedildi.



Dış ticaret hadlerinde en yüksek aylık artış %9,30 ile içki ve tütün grubunda görüldü.



Akaryakıt hariç hammaddeler grubunda ise yıllık bazda %9,68 oranında gerileme görüldü.
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Küresel Gelişmeler


Öncü büyüme verilerinden olan hizmet sektörü PMI endeksi İngiltere’de Ekim ayında da düştü ve son 7
ayın en düşük seviyesine geriledi. Beklentiler 53,3 düzeyine işaret ederken Ekim PMI verisi 52,2
seviyesinde gerçekleşti.



ABD Ekim ayı PMI rakamları beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Hizmet sektörü PMI verisi 54,6
seviyesindeki beklentileri aşarak 54,8 seviyesinde gerçekleşti.



AB komisyonu yetkilisi Moscovici, İtalya bütçesi konusunda 13 Kasım’a kadar güçlü bir yanıt beklediklerini
belirtti. Eğer İtalya bütçe konusunda taviz vermezse, yaptırım uygulanabileceğini ekledi. Ayrıca Moscovici,
İtalya’da yüksek kamu borcuna neden olacak bir politikanın büyümeyi kötü etkileyeceğini savundu.



Almanya’da beklentilerin üstünde gelen PMI verilerinden sonra Eylül ayına ait sanayi üretimi verileri de
beklentilerin üstünde geldi. Aylık sanayi üretiminin sabit kalması beklenirken %0,2 oranında gelişme
kaydedildi. Yıllık bazdaki artış %0,8 oldu ve arka arkaya 3 ay boyunca ivme kaybeden sanayi üretimi, Eylül
ayında ivmesini pozitife döndürdü.



FED öncesi ABD’den beklentilerle uyumlu istihdam verileri geldi. İşsizlik maaşı başvuruları beklentilerle
aynı seviyede kalarak 214 bin oldu. Devam eden başvurular ise haftalık bazda 8 bin azalarak 1 milyon 623
bin seviyesinde gerçekleşti. FED toplantısında politika faizini 2-2,25 bandında sabit tutma kararı alındı.
Karar oy birliği ile alındı. İstihdamdaki güçlü veriler vurgulandı. 19 Aralık’ta gerçekleşecek toplantıda 25
baz puanlık faiz artırımı ihtimali şu an %75 seviyesinde bulunuyor.



Çin’de Ekim ayı enflasyon rakamları beklentilerle uyumlu olarak açıklandı. Üretici fiyatları yıllık %3,3
oranında artarken tüketici fiyatları %2,5 oranında arttı.
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Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş., tüm
varlık yönetim faaliyetlerini İslami finans
prensipleri çerçevesinde sermaye
piyasalarına faizsiz yatırım seçenekleri
sunmak üzere, Aktif Yatırım Bankası ve
İslam Kalkınma Bankası iştiraki ICD
ortaklığıyla kurulan bir portföy yönetim
şirketidir. Mükafat Portföy’ün ana hedefi;
yüksek verimli faizsiz yatırım alternatifleri
ile yerli ve yabancı tüm müşteriler için yeni
bir anlayışla hizmet vermektir.

Önümüzdeki Haftanın Önemli Verileri

İletişim
ELİF PEHLİVANLI
elif.pehlivanli@mukafatportfoy.com.tr
Tel: +90 212 340 8369

www.mukafatportfoy.com.tr
Bizi takip edin

Aktif Bank Ekonomik Araştırma Bölümü
YASAL UYARI: Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. araştırma hizmetini Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’den temin etmektedir. Bu bültende/raporda yer alan her türlü veri, yazı, bilgi ve grafik Aktif
Yatırım Bankası A.Ş. tarafından objektif, iyi niyetli ve güvenilir olduğuna inanılan ve kamunun erişimine açık bilgi kaynaklarından derlenmiştir. Söz konusu verilerdeki hata, güncellemeler
veya eksikliklerden dolayı Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’nin ve çalışanlarının hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bültende/raporda yer alan bilgi, yorum ile tavsiyeler yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu bültende/raporda yer alan analiz, değerlendirme ve yorumlar ise sadece genel bilgilendirme amaçlı olup, hiç bir şekilde belirli bir sermaye
piyasası aracına yatırım yapılması yönünde kullanıcılara bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da
getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu değerlendirme ve yorumlar mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu
içeriğin, müşterilerin ve diğer yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber
verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek
gecikme ve hatalardan Aktif Yatırım Bankası A.Ş. sorumlu değildir. Bu bültenin/raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’den önceden izin
alınmaksızın ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu bültende/ raporda atıfta bulunulan yatırımlar ve işlemlerle ilgili bağımsız değerlendirmede bulunmak ya da araştırma yapmak tamamen
müşterilerin ve yatırımcıların sorumluluğunda olup, hiçbir şekilde tavsiye teşkil ettiği düşünülmemelidir. Bu sayfalarda yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük
yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan ve kazanç yoksunluklarından Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz ve hiçbir şekilde ve
surette Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve çalışanlarından talepte bulunulamaz. Bu bülten/rapor ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz Aktif Yatırım Bankası A.Ş. çalışanları ile görüşünüz. Aktif
Yatırım Bankası A.Ş. tarafından yayımlanmıştır.

