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AVRUPA
İngiltere'de Enflasyon 6 Ay İçerisinde Ilk
Kez Düştü
İngiltere İstatistik Ofisi tarafından açıklanan veriye
göre, Aralık ayında tüketici fiyatlarındaki artış
%3,1’den %3’e geriledi.

İtalya'nın La Repubblica gazetesine röportaj veren
Constancio, avronun son dönemdeki gücüne ilişkin
soruyu, "Temel ilkelerdeki değişiklikleri yansıtmayan
ani hareketler konusunda endişeliyim" şeklinde
yanıtladı. Bölgede son dönemde petrol fiyatları ve
ekonomik büyüme enflasyonu desteklerken, paritedeki
hareket fiyat artışlarını aşağı yönlü baskılamaktadır.
(Bloomberg, 17.01.2018)

Kasım ayındaki %3,1’lik düzey, son beş yılın en
yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçmişti. Aralık
ayındaki düşüş ile enflasyon son altı ayın ilk
gerilemesini yaşarken; bu düşüşte uçuş maliyetlerinin
teknik olarak yeniden enflasyon sepetine eklenmesi
büyük ölçüde etkili oldu.
Ayrıca Aralık ayında çekirdek enflasyon beş ayın en
düşük seviyesi olan %2,5'e geriledi. Ulusal İstatistik
Ofisi tarafından yapılan açıklamada, enflasyonda
başlayan bu aşağı yönlü hareketin daha uzun vadeli bir
düşüşün başlangıcı olup olmadığını söylemek için
henüz erken olduğu belirtildi. Ekonomistler ve İngiltere
Merkez Bankası enflasyonun 2018 yılsonunda %2,4’e
gerileyeceğini
öngörmektedir.
(Bloomberg,
16.01.2018)

Avro Bölgesi’nde
Geriledi

Yıllık

Enflasyon

Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat) tarafından
açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi’nde Aralık
ayında enflasyon oranı yıllık bazda %1,5’den %1,4’e
geriledi. Avrupa Birliği’nde ise, Kasım ayında %1,8
olan yıllık enflasyon Aralık ayında %1,7’ye geriledi.
Bu dönemde Birlik üyesi ülkelerden 23 tanesinde yıllık
enflasyon gerilerken, sadece 1 tanesinde yükseldi. 4 üye
ülkede ise enflasyon oranı değişmedi. Bir önceki
senenin Aralık ayındaki enflasyon oranları Avro
Bölgesi ve Avrupa Birliği’nde %1,1 ve %1,2
seviyelerinde gerçekleşmişti. (Eurostat, 17.01.2018)

AMB/Constancio:
Avrodaki
Ani
Hareketler Konusunda Endişeliyim
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Vitor
Constancio, avrodaki yükselişe ilişkin risk konusunda
uyarıda bulunurken, politika yapıcılarının vereceği
teşvik planı mesajında değişikliğe gitmek için aceleci
davranmayacaklarını işaret etti.
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AMERİKA
ABD'de
Düşüşte

İşsizlik

Maaşı

ASYA
Başvuruları

Çin Ekonomisi 2017 Yılı Genelinde
%6,9 Büyüdü

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre,
haftalık işsizlik maaşı başvuruları 13 Ocak’ta sona eren
haftada 41 bin kişi azalarak 220 bin olarak gerçekleşti.
Bu, Şubat 1973’ten beri görülen en düşük seviye oldu.
Ekonomistlerin tahmini, başvuruların 249 bin
seviyesinde olması yönündeydi. Süregelen işsizlik maaşı
başvuruları 6 Ocak’ta sona eren haftada 76 bin kişi
artarak 1,87 milyon kişi oldu. (Bloomberg, 18.01.2018)

Çin'de Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan
verilere göre, ekonomi 2017 yılının dördüncü
çeyreğinde %6,8 düzeyinde büyüyerek %6,7’lik
beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi.
Böylelikle Çin ekonomisi 2017 yılı genelinde %6,9
düzeyinde büyüyerek, 2010 yılından sonraki ilk
büyüme artışını yaşadı. 2016 yılında ekonomi %6,7
büyümüştü. Büyüme verisi küresel ekonomideki
toparlanmayı desteklerken, Çin Hükümetine aşırı
borçlanmayla mücadele etmek için daha fazla alan
yaratmış oldu. Açıklanan diğer bir veriye göre, ülkede
sanayi üretimi Aralık ayında %6,2 arttı. Ayrıca,
perakende satışlar Aralık ayında bir önceki yılın aynı
dönemine göre %9,4 artış kaydederek %10,2 olan
beklentiyi karşılayamadı. (Bloomberg, 18.01.2018)

Japonya'da Sanayi
Yönlü Revize Edildi

Üretimi

Aşağı

Japonya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan
açıklada, Kasım ayında sanayi üretiminin bir önceki
aya göre %0,5 arttığı belirtildi. Öncü verilere göre
artışın %0,6 düzeyinde olduğu açıklanmıştı. Yapılan
açıklamada yıllık bazda artışın %3,6 düzeyinde
gerçekleştiği belirtildi. Ekim ayındaki artış %5,9
düzeyindeydi. (Morningstar, 18.01.2018)
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SANAYİ

MADENCİLİK

Avrupa Komisyonu AB Çapında Plastik
Stratejisini Benimsiyor

Maden
Devi
Rio
Tinto’nun
Moğolistan’dan Sevkiyatı Azalıyor

Avrupa Komisyonu, plastik kirliliğiyle mücadele ve daha
döngüsel bir ekonomiye doğru ilerleme üzerinde
yoğunlaşan AB çapında bir stratejiyi kabul etti. Avrupa
Komisyonu stratejinin büyümeyi ve yenilikçiliği
geliştirmeye ve aynı zamanda çevreyi korumaya yönelik
olduğunu belirtti.

İngiltere-Avustralya merkezli dünyanın en büyük
maden firmalarından Rio-Tinto, Moğolistan’da
işlettiği Oyu Tolgoi bakır madeninden yaptığı
sevkiyatları durdurma noktasına geldi. Moğolistan
hükümetinin madencilik sektörüne dönük vergileri
arttırması ve Çin sınırındaki gümrüklerde bir haftadır
devam eden ihtilaflar nedeniyle maden sahasındaki
faaliyetlerin olumsuz etkilendiği ifade edildi. Maden
kaynaklarındaki yeterince gelir elde etmediği
kanaatindeki hükümet vergileri arttırırken, Çin’in
sevkiyatı yapan tır şoförlerinden ilave sağlık sigortası
istemesi nedeniyle başlayan ihtilafın henüz
çözülmemiş olması Oyu Tolgoi maden sahası ve Rio
Tinto’nun ülkedeki faaliyetlerinin geleceğine ilişkin
piyasalarda kaygıları arttırmış durumda. (Financial
Times, 18.01.2018)

Avrupa Komisyonu, AB'de üretilen 25 milyon mt
plastiğin sadece yüzde 30’unun geri dönüşümünün
yapılabildiğini açıkladı.
Yeni strateji, AB'deki tüm plastik ambalajların 2030
yılına kadar geri dönüştürülebilir hale getirilmesini ve tek
kullanımlık plastiklerin azaltılmasını hedeflemektedir.
Yeni stratejide mikro plastiklerin kullanımı da sınırlı
olacaktır.
Yeni strateji, geri dönüşümün karlı hale getirilmesinin
yanı sıra geri dönüşümlü plastiklerin talebini de
artıracaktır. Strateji, aynı zamanda, standartlaştırılmış bir
sistemin geliştirilmesi ile toplama ve ayıklama
sistemlerini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.
Endüstri kuruluşu PlasticsEurope yeni stratejiyi
memnuniyetle karşılayarak, stratejinin döngüsel ve
kaynak bakımından verimli bir Avrupa için ortak bir
vizyon oluşturulmasını, plastiklerin çevreye sızmasını
önlemeye yönelik eylemlerin teşvik edilmesini, geri
dönüşümün ve yeniden kullanımın arttırılmasını ve
yeniliğin artırılmasını desteklediğini ifade etmektedir.
(Platts, 18.01.2018)
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TARIM
Sudan
Kaldırdı

Buğday

Sübvansiyonlarını

Hükümet, buğday ithalatında verilen destekleri 2018 yılı
bütçesi çerçevesinde kaldırdı ve buğday ithalatını özel
sektöre bıraktı. Özellikle kentsel alanlarda yaşayanların
önemli bir temel gıda maddesi olduğundan, Hükümet
geçmişte buğday ithalatını sürekli olarak sübvanse etti.
Büyük un fabrikaları tercihli kurlardan ithal ettikleri
sübvansiyonlu buğdaydan üretilen unu sabit fiyatla
ekmek satan fırınlara dağıtmaktaydılar. Hükümet, buğday
ithalatında uyguladığı bu teşvik mekanizmasını
Uluslararası Para Fonu’nun öngördüğü bir dizi ekonomik
reform tedbirlerine uyumlu bir şekilde uygulamadan
kaldırmıştır. Bu uygulama kayıt dışı piyasada ulusal
paranın yüksek değer kaybına bağlı olarak un ve ekmek
fiyatındaki artış baskısına ilave baskı oluşturmuştur.
(FAO, 12.01.2018)

FAO Gıda Fiyat Endeksi, Aralık Ayındaki
Düşüşe
Rağmen
2017'de
Tekrar
Toparlandı
FAO Gıda Fiyat Endeksi, 2017 yılı Aralık ayında, bir
önceki aya kıyasla %3,3, bir önceki yılın aynı ayına
kıyasla ise %0,3 azalarak 169,8 değerini almıştır.
Fiyat endeksi aylık bazda bütün alt kategorilerde azalış
kaydederken, en büyük azalış süt ürünleri, bitkisel yağlar
ve şeker endeksinde gözlemlenmiştir.
Endeks, 2017 yılında bir önceki yıla göre %8,1 artarak
174,6 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında şeker fiyat
endeksi düşerken, süt ürünleri ve et fiyat endeksindeki
artışlar gıda fiyat endeksinin yükselmesinde etkili
olmuştur.
FAO Hububat Fiyat Endeksi, 2017 yılı Aralık ayında, bir
önceki aya kıyasla %0,3 azalarak; bir önceki yılın aynı
ayına kıyasla ise %7,4 artarak 152,7 değerini almıştır.
Arz fazlası ve düşük talep buğday fiyatlarında azalmaya
neden olurken, Arjantin’deki kötü hava koşulları
beklentisi nedeniyle uluslararası mısır fiyatları artış
kaydetmiştir.
Öte yandan, pirinç fiyatları da talebin yüksek seyretmesi
ve önemli ihracatçı ülkelerin para birimlerinin değer
kazanması nedeniyle artmıştır.

2017 yılında ise endeks bir önceki yıla göre %3,2
oranında artmıştır. FAO Bitkisel Yağlar Fiyat
Endeksi, 2017 yılı Aralık ayında, bir önceki aya
kıyasla %5,6 azalarak 162,6 değerini almıştır.
Söz konusu düşüş, palm yağı, kolza tohumu ve soya
yağı fiyatlarındaki azalmadan kaynaklanmıştır. Palm
yağı fiyatları Malezya ve Endonezya’daki stokların
son 2 yılın en yüksek seviyesine çıkmasından
kaynaklanırken, palm yağı fiyatlarındaki düşüş soya
yağı fiyatlarının da azalmasına neden olmuştur. 2017
yılında bir önceki yıla kıyasla %3,1 oranında artan
endeks 168,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.
FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, 2017 yılı Aralık
ayında, bir önceki aya kıyasla %9,7 azalarak 184,4
değerini almıştır. Süt ürünlerinde yaşanan arz fazlası
ve düşük talep endeksin gerilemesinde etkili
olmuştur. 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla %31,5
oranında artan endeks 202,2 seviyesinde gerçekleşmiş
olup, söz konusu artış tereyağı, yağlı süt tozu ve
peynir fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmıştır.
FAO Et Fiyat Endeksi, 2017 yılı Aralık ayında, bir
önceki aya göre %0,6 azalarak; bir önceki yılın aynı
ayına göre ise
%9,2 oranında artarak 171,6
seviyesinde gerçekleşmiştir.
Büyükbaş et fiyatları ulusal ve uluslararası
piyasalardaki arz fazlası nedeniyle azalmıştır. Öte
yandan, tavuk eti ve küçükbaş et fiyatları dengeli arztalep koşulları nedeniyle sabit kalmıştır.
2017 yılında bir önceki yıla kıyasla %9 oranında artan
endeks 170,3 seviyesinde gerçekleşmiş olup, söz
konusu artış büyük ölçüde küçükbaş et fiyatlarındaki
artıştan kaynaklanmıştır.
FAO Şeker Fiyat Endeksi, 2017 yılı Aralık ayında bir
önceki aya göre %4 azalarak 204,1 olarak
gerçekleşmiştir.
Söz konusu azalma, şeker talebindeki düşüş ve 2018
yılına
ilişkin
yüksek
arz
beklentisinden
kaynaklanmıştır.
2017 yılında bir önceki yıla kıyasla %11,2 oranında
azalan endeks 227,3 seviyesinde gerçekleşmiş olup,
bu durum Brezilya, Hindistan ve Tayland’daki üretim
artışından kaynaklanmıştır. (FAO, 16.01.2018)
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Hindistan’ın 2017-2018 Yıllarında Soya
Küspesi İhracatı Düşüyor
Endüstri yetkilileri, Hindistan'dan gelen soya küspesi
2017/18'de bir yıl öncesine göre en az beşte bir
oranında düşmesini beklemektedir.
Hindistan'dan yapılacak daha düşük ihracat, ABD,
Arjantin ve Brezilya gibi büyük üreticilerin Bangladeş,
Vietnam ve Japonya gibi Asya'daki alıcılara yapılan
hayvan yemleri satışlarını artırmasına yardımcı
olacaktır.
Hindistan'da soya küspesi, soya fasulyesindeki göreceli
artıştan dolayı son iki ayda yüzde 15'in üzerinde
yükseldi. Global Soya küspesi fiyatları aynı dönemde
yüzde 1 artarak ton başına 324 dolara yükseldi.
Sanayi kaynakları, 1 Ekim'de başlatılan 2017/18
pazarlama yılında Hindistan'daki Soya küspesi
ihracatının, bir yıl önce gerçekleşen 2 milyon tondan
aşağı düşerek, 1,4 ila 1,6 milyon ton olacağını tahmin
etmektedir.
Hindistan Soya İşlemecileri Birliği (SOPA) tarafından
soya küspesi üretimi bu yıl yaklaşık 7 milyon ton, yerel
tüketimi ise 5 milyon ton olarak tahmin edildi.
(commodityonline, 18.01.2018)
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HİZMETLER

ENERJİ

Mısır’da Ülkedeki Kontrolsüz e-Ticaret
Sektörünü
Düzenlemeye
Yönelik
Çalışmalar Yapılıyor

EIA’ın (ABD Enerji Bilgisi İdaresi) 2019
Yılına Yönelik Ham Petrol Fiyatları ile
Küresel Üretim Tahminleri

Mısır’da e-ticaret sektörünün 2017 yılında önemli
oranda genişlediği ve UNCTAD verilerine göre 2020
yılında Mısır’daki e-ticaret hacminin 2 katına
çıkmasının beklendiği ifade ediliyor. Bu kapsamda, eticareti geliştirmek ve arttırmak amacıyla Mısır İletişim
ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının UNCTAD ile
işbirliği halinde ulusal bir strateji ortaya koyduğu
belirtiliyor. Söz konusu Bakanlığın kırsal kesimdeki
elektronik işlemleri arttırmak ve yüksek hızlı genişbant
hizmetlerini geliştirmek için çalışmalar yaptığı,
Mısır’ın postacılık idaresini modernize etmeyi, eticarette yasal ve düzenleyici çerçeveyi güçlendirmeyi
ve çevrimiçi ödemelere güveni arttırmayı amaçladığı
ifade ediliyor. Bunun yanında Bakanlığın, kamu
çalışanlarını çevrimiçi ihale yöntemini kullanmaya
teşvik etmek, çevrimiçi mağaza yönetimi, dijital
pazarlama ve veri analizi gibi konularda eğitimi
arttırmak gibi konularla da ilgilendiği belirtiliyor. 2017
Aralık ayında hükümetin e-ticareti düzenlemek için bir
yasa tasarısı hazırladığı ve söz konusu tasarının
elektronik
işlemlerin
vergilendirilmesi
ve
dolandırıcılığa karşı tüketicilerin korunması hususlarını
içerdiği ifade ediliyor. Mısır’da e-ticaret pazarının
yalnızca %2’lik bir bölümünün denetim altında
olduğuna dikkat çekilirken, kayıt dışı firmaların
vergilendirme ve denetime tabi olmadığı belirtiliyor.
Mısır hükümetinin e-ticaret stratejisinin başarılı bir
şekilde uygulanması durumunda, ülkedeki e-ticaret
büyümesinin daha da hızlı artabileceğine dikkat
çekiliyor. (Al-monitor.com, 17.01.2018)

ABD Enerji Bilgisi İdaresinin (EIA) kısa dönem enerji
tahminleri, brent ham petrolün varil fiyatının 2017
yılında 54 dolar olan ortalamadan biraz yüksek olarak,
2018 yılında ortalama 60 dolar, 2019 yılında 61 dolar
olacağı yönündedir. 2018 ve 2019 yıllarında küresel
ham petrol arzının, ABD ham petrol üretiminde
beklenen yüksek artışla birlikte, küresel tüketimden
fazla olacağı öngörülmektedir. 2019 yılındaki petrol
fiyatlarının görece aynı kalacağı tahmin edildiği için,
benzin fiyatlarının da mevcut seviyelerde kalacağı
tahmin edilmektedir. EIA, ABD’deki ortalama yakıt
fiyatlarının, 2017 yılında 2,42 dolar/galon olan
seviyeyi yavaşça geçerek, 2018 yılında 2,57
dolar/galon, 2019 yılında 2,58 dolar/galon olacağını
beklemektedir. Asya ülkelerinde ham petrol ve petrol
ürünlerine talep arttıkça, ham petrolü Asya’ya taşıma
konusu küresel ham petrol fiyatlarının oluşmasında bir
etken olmaktadır.
Ham petrolün Cushing, Oklahoma’dan ABD Gulf
körfezine taşınmasının maliyetinin yaklaşık olarak
varil başına 3,50 dolar olacağının tahmin edildiği
belirtilmiştir. Ham petrolün ABD’den Asya’ya
taşınmasının ise varil başı 0,50 dolara mal olduğu ifade
edilmiştir. OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü)
ülkelerinin ham petrol üretiminin 2016 yılına kıyasla
2017 yılında günlük 0,2 milyon varil azaldığı, bunda
temel etkenin üretimi düşürmeyi amaçlayan 2016
yılındaki
OPEC
üretim
anlaşması
olduğu
vurgulanmıştır. ABD’nin petrol üretiminin bütün
ülkelerden
daha
yüksek
seviyede
artacağı
öngörülmektedir. 2018 yılında günlük 10,3 milyon
varil ham petrol üretimi yapılacağı tahmin
edilmektedir. EIA ayrıca, küresel petrol tüketiminin
OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü)
ülkeleri bazında 2018 yılında günde ortalama 1,7
milyar varil ve 2019 yılında günde ortalama 1,6 milyar
varil olacağını, OECD dışındaki tüketim artışının ise
2018 yılında günde yaklaşık 1,2 milyar varil, 2019
yılında ise günde yaklaşık 1,3 milyar varil seviyede
olacağını öngörmektedir. (eia.gov, 18.01.2018)
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ABD Petrol Endüstrisi Rekor Kırmaya
ve Küresel Ticareti Hızlandırmaya
Hazır
Artan kaya petrolü üretimi ABD petrol çıktısını günde
10 milyon varilden daha fazla seviyede üretim
yapmaya zorluyor.
ABD hükümeti en geç 2019 yılında ulusal üretimin
günde 11 milyon varile ulaşacağını tahmin ediyor. Bu
üretim düzeyiyle Dünyanın en büyük üreticisi olan
Rusya’ya rakip olunacağı belirtiliyor.
ABD enerji ihracatı şimdi Asya’daki alıcılar için
Ortadoğu petrolüyle rekabet ediyor. ABD petrol
fiyatları kriterleri dünya çapında benzin, dizel ve ham
petrol alıcıları tarafından dikkatlice takip ediliyor.
ABD’nin şu an günlük 1,7 milyar varil ham petrol
ihraç ettiği ve bu yıl doğalgazın günde 3,8 milyar fit
küp ihracat kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor.
Sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı için tasarlanan
terminaller şu an ihracata yönlendirilmek için revize
ediliyor.
Bu ihracat talebi, Batı Teksas ve Kuzey Dakota gibi
uzak bölgelerdeki üretim artışıyla birlikte ABD’li boru
hattı inşaatında ciddi bir artışa neden oldu.
Kaya petrolü çıktısı artışının her bir kuyuda daha fazla
petrol sıkıştırma tekniğine bağlı olduğu, şirketlerin
artık petrol yataklarına daha hassas erişebilmek için
matkap uçlarına sensörler yerleştirdiği ve ekipman ve
eğitimli mühendislerden en iyi şekilde yararlanmak
için yapay zeka ve uzaktan kumanda kullandığı ifade
ediliyor.
Petrol araştırma firması olan Spears&Associate, ABD
hizmet gelirlerinin bu yıl yüzde 20 oranında artacağını
ve 2014 yılında 29 milyar ABD Doları olan rekor
seviyeye geleceğini öngörüyor. (Reuters, 16.01.2018)
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