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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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TÜRKİYE EKONOMİSİ 

 TÜİK verilerine göre Eylül ayında Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre %3,4 oranında azaldı ve 

68,7 değerini aldı. Bu ay hem hanenin ekonomik durum beklentisi hem de mevcut dönem ve gelecek 12 ay 

için ekonomik durum beklentileri geçen aya göre geriledi. 

 Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında bir önceki aya göre artış gösterdi. 

TCMB verilerine göre Reel Kesim Güven Endeksi önceki aya göre 0,6 puan artarak 110,8 değerini aldı. 

Toplam sipariş, toplam istihdam ve üretim hacmi beklentilerinin artması bu durumda etkili oldu. İmalat 

sanayi Kapasite Kullanım Oranı ise 0,5 puan artarak 78,6 değerine yükseldi. 

 Sektörel Güven Endeksleri Eylül ayında düşüş gösterdi. TÜİK verilerine göre, Eylül ayında bir önceki aya 

göre, hizmet sektörü güven endeksi %2 oranında azalarak 103,3; perakende ticaret sektörü güven endeksi 

%2,3 oranında azalarak 105,9 ve inşaat sektörü güven endeksi %5,5 oranında azalarak 83,5 değerine 

geriledi. 

 Temmuz ayında özel sektörün yurtdışına olan uzun vadeli borcu 2016 yılsonuna göre 11,4 milyar Dolar 

artarak 213,6 milyar Dolara, kısa vadeli borcu ise 2,3 milyar Dolar artarak 16,6 milyar Dolara çıktı. TCMB 

verilerine göre finansal kuruluşların toplam borcu geçen yılsonuna göre %5,3 artarak 123,8 milyar Dolar 

olurken, reel sektörün toplam borcu ise %7,5 artarak 106,4 milyar Dolar oldu. 
 

DÜNYA EKONOMİSİ 

 ABD’de imalat sanayi PMI endeksi Eylül ayında beklentiye paralel olarak gerçekleşti ve önceki aya göre 

0,2 puan artarak 53 oldu.  

 Piyasalar bu hafta Fed Başkanı Janet Yellen’ın yapacağı açıklamayı takip ediyor; Yellen’ın bu yıl bitmeden 

bir faiz artışı daha yapılacağına dair işaret vermesi bekleniyor. 

 Euro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI endeksi Eylül ayında beklentilerin üstünde gerçekleşerek sürpriz yaptı. 

Bir önceki ay 57,4 olan endeks 58,2 değerinde gerçekleşti. Beklenti ise 54,8 seviyesindeydi. 

 Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s İngiltere’nin kredi notunu Aa1’den Aa2’ye indirdi, not görünümü 

ise “negatif”ten “durağan”a çevirdi. Moody’s yaptığı açıklamada İngiltere’nin zayıflayan kamu maliyesi ve 

ülkenin borç yükünün artmayı sürdüreceği beklentisine dikkat çekti.  

 Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Çin’in uzun vadeli kredi notunu AA-‘den A+’ya indirdi ve 

görünümünü “durağan” olarak belirledi. S&P bu karara gerekçe olarak son dönemde Çin’de yükselen kredi 

borçlarının ekonomik ve finansal riskleri artırmasını gösterdi. 

 Japonya’da imalat sanayi PMI endeksi üçüncü ayda da üst üste artış gösterdi. Eylül ayında 52,6 değerini 

alan endeks, üçüncü çeyrekte sanayide olumlu bir seyre işaret etti. 
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Şekil 1: Tüketici Güven Endeksi (Ocak 2010 – 

Eylül 2017) 

 
 

Şekil 2: Reel Kesim Güven Endeksi ve İmalat 

Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (Ocak 2007 – 

Eylül 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Sektörel Güven Endeksleri (Ocak 2011 – 

Eylül 2017) 
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