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Turkiye’de Ekonomik Göstergeler

1.Türkiye GSYIH yıllık büyüme oranı

• Türkiye, küresel büyüme tedirginliklerin sürmeye devam ettiği ortamda 2016 yılının ikinci çeyreğinde %3.1 oranında
büyüme kaydetmiştir.

• Avrupa Birliği’nde ise 2016 yılı ilk yarısı GSYIH büyüme oranı %1.8 olmuştur.

• Dünya ortalama GSYIH büyüme oranının ise; 2016 yılsonuna kadar %2,4 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7590656/2-12082016-BP-EN.pdf/5f4b863e-e886-46fa-894c-351fb274c276
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21512

*http://pubdocs.worldbank.org/en/842861463605615468/Global-Economic-Prospects-June-2016-Divergences-and-risks.pdf

%
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Türkiye’de Ekonomik Göstergeler

2.Tüketici Fiyat Endeksi

• Eylülde tüketici enflasyonu aylık %0.18 gerçekleşerek, yıllık enflasyonun %7.28 ’e gerilemesini sağladı

• Küresel düşük emtia fiyatlarının enflasyona olumlu katkı sağlamaya devam etmesi beklenmektedir

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21693

%
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3.Cari İşlemler Dengesi/GSYIH’ye oranı

• Cari İşlemler Dengesi 2011 yılında 77 milyar ABD doları ile tarihsel zirveye ulaşmıştır. Ağustos 2016 itibariyle cari 
işlemler açığı 31 milyar ABD dolarına gerilemiştir

• 2012 yılı başı ile toparlanma gösteren Cari İşlemler Dengesi sürdürebilir seviyelere gelmiştir

• Artan ihracat/ithalat dengesi, mevcut rekabetçi kur seviyesi, turizmde daha olumlu beklentiler 2017 için olumlu faktörler
olarak karşımıza çıkmaktadır.

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Para+Politikasi/Interaktif+Grafikler/Cari+islemler+dengesi

%

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Odemeler+Dengesi+ve+Ilgili+Istatistikler

Türkiye’de Ekonomik Göstergeler
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4.Tüketici Güven Endeksi

Türkiye’de Ekonomik Göstergeler

• Tüketici Güveni son yıllarda belli bir yatayda dalgalanmakta, 70 seviyelerinde dengelenmiş gözükmektedir

• Ülkenin son aylarda yaşadığı dalgalanmalar, tüketici nezdinde farklı negatif bir eğilim yaratmamıştır
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Faiz, Maliye Politikası ve Kur

FAİZ ORANLARI*

TCMB ortalama fonlama faızı
Haftalık Repo oranıBIST – Interbank O/N oranı

Faiz Koridoru

*http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/137cf095-6096-4f7b-a2d1-87bf1cff9170/SunumB06_10_2016.pdf?MOD=AJPERES

1.Para Politikası – TCMB

• TCMB sadeleşme süreci devam ediyor

• Mart 2016 ayında 325 baz puan olan koridor aralığı, Eylül’de 75 baz puana inmiştir
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Faiz, Maliye Politikası ve Kur

2.Maliye Politikası Merkezi Hükümet Borç Stoğu/GSYİH 

• Merkezi Yönetimdeki mali disiplin sürdürülmeye devam ediyor

• Türkiye özellikle gelişmiş ülkelerle karşılaştığında oldukça güvenli bir noktadadır

• Özel sektör borçlulukları artmakta,ancak aynı zamanda  bankaların borç stoğu içinde kısa vadeli olanların 
oranı düşmekte ve mevcut borçlanma vadeleri de uzamaktadır
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Faiz, Maliye Politikası ve Kur

2.Maliye Politikası

• Bütçe disiplini özellikle 2006’dan itibaren istikrarlı görüntüsünü sürdürüyor. Uzun süredir 
%2’nin altında devam eden Bütçe Açığı/ GSYİH oranında en son rakam %1,3 olarak 
gerçekleşmiştir

• Mevcut sıkıntılı sürece rağmen bütçe disiplinin korunması, ülke riskine olumlu katkı 
sağlamaktadır

Bütçe Dengesi/GSYİH oranı
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3. Kur /  Reel Efektif Kur

Faiz, Maliye Politikası ve Kur
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• Tüfe Bazlı Reel Efektif Kur Eylül’de 99.74 olmuştur

• TL son yıllarda ciddi devalüe olmuş, Reel Efektif Kur aşağı trendine devam etmiştir. Bu 
durum TL ‘nin daha rekabetçi olmasını sağlamıştır

• Gelişmekte Olan Piyasalar 2016 yılında para girişine sahne olmaktadır, ancak ülkedeki 
mevcut gelişmeler nedeniyle Türkiye bu pastadan beklendiği ölçüde faydalanamamıştır
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Derecelendirme Kuruluşları ve Etkileri

ÜLKE
Türkiye
Brezilya
Hindistan
Tayland
Endonezya
Rusya
G. Afrika
Meksika
Kolombiya

BBB+ BBB+
BBB BBB

YABANCI PARA CİNSİNDEN UZUN DÖNEM KREDİ NOTU

BBB+
BB+ BBB-
BB+ BBB-
BBB- BBB-

A3
Baa2

BB BBB-
BB BB
BBB- BBB-
BBB+

Ba2
Baa3
Baa1
Baa3
Ba1
Baa2

Moody's S&P Fitch
Ba1

• Türkiye ekonomisine etkisi kısa vadede sınırlı, ancak uzun dönemde bankaların 
borçlanma maliyetlerini bir miktar arttırması bekleniyor

• Türkiye ekonomileri benzerlik gösteren ülkelere göre daha düşük kredi 
notlarına sahiptir

Yatırım Yapılabilir Seviye Baa3 BBB BBB
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Derecelendirme Kuruluşları ve Etkileri

• Kredi derecelendirme kuruluşları tarafından Brezilya’nın yatırım yapılabilir seviyenin altına 
indirilmesi hisse piyasasında ve döviz kurunda negatif etki yaratmamakla beraber 
sonrasında pozitif haraketler görülmüştür

• Bu örnekle, kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarının  öncül (leading) değil –
gecikmeli  ( lagging) oldukları yorumlanabilir

Moody’s

FITCH

S&P

Brezilya’nın yatırım yapılabilir seviyenin altına düşürülen tarihler 
Brezilya

Bo
ve

sp
a

U
SD

/B
RL
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Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkeler 
2016* yılı kur performansları

* 31/12/2015 – 13/10/2016 tarihleri arasındaki usd bazlı performans

• TL, 2016’da negatif performans gösteren para birimlerinden biri olmuştur. Benzer ülkelere 
göre göreceli zayıflık olumlu ihracat performansı sağlayabilir.
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Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkeler 
Büyüme Oranları

Gelişen ülkeler (Çin – Hindistan hariç)

Türkiye

Ta
hm

in
i

• Türkiye, Çin ve Hindistan dışındaki ülkelere göre ortalamanın üzerinde büyümektedir

• Kredi genişleme sürecinin devam etmesi, büyümeye olumlu katkılarının devam etmesi 
beklenmektedir
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Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkeler 
Ülke Risk Primi %*  ( CDS )

* Ülke risk primleri baz alınarak performansları yansıtılmıştır

• Türkiye’nin not indirime rağmen risk priminde belirgin bir artış olmamıştır

• Mevcut seviyelerde Türkiye’nin, diğer ülkelere göre daha fazla risk barındırdığına işaret 
etmemektedir

Brezilya
62.74%

Türkiye
43.18%

G. Afrika
50.94%

Endonezya
-17.37%

Rusya
51.18%
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Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkeler 
USD bazlı borsa performansları

• Ülkenin son dönemde yaşadığı süreç, kendi kategorisinde ciddi bir zayıflık göstererek 
ucuzlamaya neden olmuştur 

• Mevcut risklerin hemen hemen  fiyatlanmış olduğu görüyoruz. Bu görece ucuzluğun 
fırsatı da içinde barındırdığı unutulmamalıdır

Brezılya
49.89%

Türkiye
-7.52%

G. Afrika
-11.00%

MSCI G.O.Ü
6.28%

Endonezya
25.85%
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Potansiyel Fırsatlar

• Bireysel Emeklilik Sistemi ( BES) ve bunun tasarruf eğilimine olan pozitif katkısı

• Türk Akımı’nın imzalanması ve Türkiye’nin Küresel Enerji Koridoru’nda artan önemi

• Rusya ve İsrail’le iyileşen ilişkiler

• Bankacılık Sermaye Yeterliliği Oranlarında iyileşme 

• Rusya ile normalleşmenin, 2017 yılında turizmdeki iyileşmeyle birlikte cari dengeye olumlu 
katkı sağlaması beklenmektedir

• Türkiye,  Avrupa Birliği’nin yaptığı ithalattaki payını son dört yıldır sürekli arttırmaktadır ,  
mevcut rekabetçi kurun olumlu etkililerini ilerki yıllarda da görebiliriz.
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Potansiyel Riskler

• Suriye ve Jeopolitik Riskler

• Avrupa ve ABD ile yaşanması muhtemel gerginlikler

• Negatif Faiz ortamının yaratabileceği Varlık Balon riski

• Avrupa Birliği genel bankacılık riski

• Brexit ve diğer potansiyel exit senaryoları

• ABD Başkanlık seçimi ve olası etkileri

• Küresel borçluluk seviyesindeki devam eden artış trendi ve bunun 
yaratacağı etkiler 
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• Realize edilmiş negatif fiyatlama

• Zorlu koşullarda dahi devam eden ekonomik aktivite

• Bulunduğu coğrafyanın jeopolitik anlamda getirdiği sorumluluklar ve fırsatlar

• Düşen emtia trendi ve enflasyonda olası olumlu etkileri, faizlerde rahatlamaya 
katkıda bulunabilir.

• BES’in yaratacağı tasarruf artırıcı etki önümüzdeki yıllarda belirginleşecek

• Gelişmekte Olan Piyasalar liginde oldukça ucuz kalan Borsa ve piyasalar

• Zayıflayan TL ile beraber önümüzdeki dönemde artabilecek ihracat performansı 
ve bunun cari dengede sürdürebilirliğe katkısı

Özet ve Sonuç



Bu belge Azimut tarafından bilgi amaçlı basılmıştır. Bu dokümanda yer alan bilgilere hiçbir amaç altında güvenilirliği, tamlığı, doğruluğu ve adilliği sorgulanamaz. Her ne kadar burada yer alan bilgilerin doğruluğu için dikkatli
davranılmış ise de ve yer alan ifadeler doğru ve mantık çerçevesinde ise sunumun içeriği bağımsız denetçiler ya da üçüncü şahıslar tarafından teyit edilmemiştir.
Buna bağlı olarak, herhangi bir temsil ya da garanti ifade ya da ima Şirket, üyeleri, direktörleri, memurları ya da çalışanları ve diğer şahıslar adına yapılamaz ve verilemez. Şirket ve iştirakleri, ya da ilgili herhangi bir üyesi, direktörleri,
memurları, çalışanları ya da diğer başka bir kişi Şirket adına hareket ederken bu sunumda yer alan bilgilerin kullanımından doğacak kayıplardan sorumlu değildir.
Bu sunumda yer alan bilgiler ileriye ilişkin ifadeler içerebilir ve bunlar mevcut beklentilere ve projeksiyonlara dayanmaktadır. Bu ileriye ilişkin ifadeler riske, belirsizliğe ve Şirket ile ilgili önermelere açıktır ve diğerleri ile birlikte işlerin
gelişimi, faaliyet sektöründe trendler, ilerideki sermaye harcamaları ve alımları da içerir. Bu risk, belirsizlik ve önermeler ışığında ileriye yönelik ifadeler gerçekleştirilemeyebilir. Hiç kimse kamuoyu nezdinde bu ileriye yönelik ifadeleri
güncelleme ya da revize etme durumunda değildir.
Bu sunumda yer alan bilgi ve fikirler sunum günü itibarı ile sağlanmıştır ve bildirim yapılmadan değiştirilebilir.
Burada yer alan ileriye yönelik verilerden biri doğruluğu tartışılabilecek varsayımlara dayanan bir dizi hesaplama sonucunda ortaya konmuş olduğundan sonuçlar değişebilir. Bu doküman herhangi bir öneri, davet ya da alım ya da
hisselere üyelik için çağrı anlamına gelmez ve herhangi bir yatırım, sözleşme ya da taahhütte temel olarak dayandırılamaz.
Burada yer alan veriler hangi amaçla olursa olsun parça parça ya da tamamen alınamaz ya da yayınlanamaz ya da başka bir gruba dağıtılamaz. Bu dokümanı kabul ederek bahse konu kısıtlamaları da kabul etmiş olursunuz.
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YATIRIMIN YÖNÜNÜ BELİRLER
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