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Avrupa korona virüs ikinci dalgasını rekor seviyelerde artışlarla yaşarken, başta Fransa olmak üzer birçok ülkede sert
önlemler alınmaya başlandı. Fransa’da sağlık alanında olağanüstü hâl ilan edilirken Paris ve bazı şehirlerde 21:00-06:00
arası sokağa çıkma yasağı getirildi. ABD’de de günlük vaka sayıları rekorlar kırmaya devam ederek 63 binin üzerinde
seyrediyor.
Almanya’da önlemler konusunda henüz bir anlaşma sağlanamadı. ABD’de teşvik paketinin uygulanması ile ilgili süreç
belirsizliğini korurken, Hazine Bakanı Mnuchin, teşvik paketinin seçimlerden önce çıkmasının mümkün olmadığını
açıklarken, ABD başkanı Trump teşvik paketinin öngörülen 1,8 trilyon Dolardan daha fazla olabileceğini ve seçimden
önce çıkabileceğini açıkladı. ABD işsizlik maaşı başvuruları geçtiğimiz hafta beklentilerin üstünde gelerek 898 bin kişi
gerçekleşti.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva düzenlediği basın toplantısında, korona virüs ile
mücadelenin hala devam ettiğini, büyük buhrandan bu yana en kötü küresel resesyon beklentisinin devam ettiğini
ve küresel ekonominin bu yıl %4,4 daralmasının beklendiğini açıkladı. Bundan dolayı Georgieva kalıcı bir ekonomik
toparlanmanın ancak virüsün ortadan kalkması ile mümkün olabileceğini ve bu nedenle devletlerin ekonominin ayakta
kalması için sağladığı desteklere devam etmesi gerektiğini ifade etti.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan savaşta ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermenistan’ın saldırılarına
devam etmesi bölgede gerilimi tırmandırıyor. Bölgedeki gelişmeler gelecek hafta da uluslararası cephede yakından takip
edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi’ndeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “320 milyar
metreküplük doğal gaz bulunduğu müjdesini, 21 Ağustos’ta milletimize ilan etmiştik. Test, analiz ve detaylı
mühendislik çalışmaları sonunda, keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece, Sakarya sahasının
Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu” dedi.
Kaynak: tccb.gov.tr
TCMB tarafından Ağustos 2020 ödemeler dengesi istatistikleri açıklandı. Bir önceki yılın ağustos ayında 3.314 milyon
Dolar fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 4.631 milyon Dolar açık gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda on iki aylık
cari işlemler açığı 23.203 milyon Dolar olmuştur.
Kaynak: tcmb.gov.tr
Yurt içi piyasalarda, 2 Ekim ile biten haftada yabancılardan gelen alımlar 9 Ekim ile biten haftada yeniden satışa döndü.
Yabancılar 9 Ekim ile biten haftada hisse senedinde 91,3 ve tahvilde ise 349,5 satış ile toplamda 441 milyon Dolarlık net
çıkış gerçekleştirmiş oldular.
TÜİK tarafından Ağustos 2020 Sanayi Üretim Endeksi yayınlandı. Buna göre sanayi üretimi aylık %3,4 ve yıllıkta da
%10,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş
ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2, imalat sanayi sektörü endeksi %11,4 ve elektrik, gaz,
buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,3 arttı.
Kaynak: tuik.gov.tr
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı
sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2, imalat sanayi sektörü endeksi %11,4 ve elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,3 arttı.
Türkiye genelinde konut satışları 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 6,9 azalarak 136 bin 744 oldu.
Konut satışlarında İstanbul 25 bin 399 konut satışı ve %18,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre
İstanbul’u 12 bin 677 konut satışı ve %9,3 pay ile Ankara, 8 bin 153 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış
sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 63 konut ile Bayburt oldu.
Kaynak: tuik.gov.tr
Uyarı: Bu bülten bir yatırım, menkul kıymet alım satım vb. işlemlere kaynak teşkil etmez. Yatırım tavsiyesi içermez.
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TCMB 2020 yılı Ekim ayı beklenti anketi açıklandı. Ankete göre;
• 12 ay sonrası için, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 20,64 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 34,95
olasılıkla yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 18,65 olasılıkla ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında artış göstereceği
öngörülmektedir.
• Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı
beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,42 iken, bu anket döneminde yüzde 12,74’e yükselmiştir. Vadesine
on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket
dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,71 ve yüzde 13,01 olarak gerçekleşmiştir.
• Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,60 TL iken, bu anket döneminde
7,90 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,94 TL iken, bu anket döneminde
8,31 TL olarak gerçekleşmiştir.
• GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -1,5 iken bu anket döneminde yüzde -0,8 olarak
gerçekleşmiştir. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket döneminde
yüzde 4,1 olarak gerçekleşmiştir.
Kaynak: tcmb.gov.tr
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