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Haftalık Rapor 

 Geçen hafta yurtiçinde iki adet önemli veri bulunuyordu: 

o Takvim etkisinden arındırılmış verilere göre Ağustos’ta 

sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2 büyüdü. 

o Yine aynı dönemde  cari işlemler açığı  geçen senenin aynı 

ayına göre %12 azaldı ve USD 1,2  milyar oldu.  

 Yurt dışında ise Fed toplantı tutanakları yayınlandı. Tutanaklar 

üyeler arasında enflasyonu aşağıda tutan unsurların geçici olup 

olmadığı hakkında görüş ayrılığı olduğunu söylüyor. Bazı üyeler bir 

artış daha yapmadan enflasyon hakkında daha fazla kanıt görmeyi 

arzu ediyor. Öte yandan ABD’de Eylül ayında beklenin %0,1 altında 

% 2,2 olarak açıklandı. Çekirdek enflasyon %1,7 oldu. 

 Politik ajanda ise daha karmaşıktı: 

 



o Irak ordusu Kerkük'e Pazartesi günün ilk saatlerinde 

operasyon başlattı ve valiliğin kontrolünü ele geçirdi. 

o İspanya hükümeti, Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı 

Puigdemont'a bağımsızlık ile ilgili pozisyonunu netleştirmesi 

için perşembe gününe kadar süre verdi. 

o Avusturya'da dün yapılan genel seçim beklendiği gibi 

muhafazakâr Avusturya Halk Partisi'nin zaferiyle sonuçlandı. 

Partinin 31 yaşındaki lideri Sebastian Kurz'un yeni hükümeti 

kurması bekleniyor. 

 Bu sabah açıklanan verilere göre: 

o Temmuz’da mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı  bir 

önceki aya göre 0,1 puan arttı ve %11,2 oldu. 

o TCMB Anketi’ne göre yıllık enflasyon beklentileri tüm 

vadelerde arttı. Bu yılsonu, 12 ay  24 ay sonrasının enflasyon 

beklentileri sırasıyla %9,9, %8,52 ve %7,98 oldu. 

o Eylül 2016’da TRY 16,9 milyar açık veren merkezi yönetim 

bütçesi bu senenin aynı ayında sadece TRY 6,4 milyar açık 

verdi. 

 Bu haftanın geri kalanında jeopolitik gelişmeleri, AB’de liderler 

zirvesinden gelecek mesajları ve ECB Başkanı Draghi ile Fed 

üyelerinin konuşmalarını izleyeceğiz. Ayrıca ABD’de sanayi üretimi 

ve Çin GSYH verilerini takip edeceğiz. 
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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. 
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