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N�şantaşı Ün�vers�tes� F�nans Ekonom� ve Pol�t�ka Araştırmaları Merkez� (FEPAM) tarafından her ayın her haftası düzenl� olarak yayınlanan
"F�neko Haftalık Bülten", küresel ekonom�den en güncel gel�şmeler�n sunulduğu, ülke bazlı ve görselleşt�r�lm�ş b�r f�nans ve ekonom�
raporudur. Haftalık Bülten'de, f�nansal ver�ler �le emt�a değerler�n�n haftalık değ�ş�mler� güncel b�r şek�lde sunulmakta; başta Türk�ye
olmak üzere küresel ekonom�n�n öncü ülkeler�ndek� gel�şmeler ve yayınlanan datalar özgün graf�klerle destekl� b�r şek�lde okuyucuyla
buluşturulmaktadır. Konu, ülke ve gel�şmeler, küresel ekonom�dek� bağımlılık �l�şk�ler� temel�nde özenle seç�lmekte ve anal�ze tab�
tutulmaktadır.     

(Yayına Hazırlayan Ek�p:  *Doç. Dr. Yahya Can DURA - FEPAM Müdürü    *Ar. Gör. Ömer Burak YEL).

Tarımsal Girdi Fiyatlarındaki Artış Sürüyor  

*Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık %134,76, aylık %2,68 arttı.

K Ü R E S E L  E K O N O M İ K
GELİŞMELER
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Tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre %1,3
oranında azaldı; Kasım ayında 76,6 olan endeks, Aralık ayında 75,6
oldu.

Tüketici Güven Endeksi Düştü 

Nüfus Verileri Açıklandı  

*Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273'e yükseldi. 

*Çalışma çağındaki nüfusun oranı %67,9'a yükseldi. 1935 yılında %54,7
olan çalışma çağı nüfusun (15-65) oranı, 2021 yılında %67,9'a ulaştı. 

*Çocuk yaş grubundaki (0-14) nüfusun oranı 1935'te %41,4 iken 2021
yılında %22,4'e düştü.

*Yaşlı nüfusun (65+) oranı ise 1935'te %3,9 iken 2021 yılında %9,7'ye
yükseldi. 

*Okuma yazma bilmeyenlerin oranı 1935 yılında %80,8 iken 2021 yılında
%2,5'e düştü. Erkeklerde okuma yazma bilmeyenlerin oranı 1935'te
%70,7 iken 2021'de %0,8'e, kadınlarda ise 1935'te %90,2 iken 2021'de
%4,2'ye geriledi.

*Yükseköğretim mezunu olanların oranı 1970'te %1 iken 2021'de bu oran
%17,6'ya ulaştı.

Rusya'da Üretici Fiyatları Düşüyor   

*Rusya'da üretici fiyatları, ekonomik daralma ve Rus mallarına olan
düşük dış talep ile artan enerji arzı nedeniyle 2020 yılının Ağustos
ayından bu yana ilk kez düşüşe geçti. Düşüş oranı Kasım ayında
yıllık bazda %1,9 olarak gerçekleşti. 

Hindistan Rupi'si Değer Kaybediyor    

*Hindistan rupisi, Aralık ayının ikinci yarısında ABD doları karşısında 82,7
civarında işlem gördü ve 2022 yılını yaklaşık %11 değer kaybı ile
tamamlama ihtimalini güçlendirdi. FED'in güçlü parasal sıkılaştırması ve
Ukrayna'daki savaş bu yıl doların yükselmesine neden olarak rupi ve
diğer riske duyarlı para birimlerini aşağı yönlü baskı altına aldı. 
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Şirket Kârları Yükselişte   

*ABD'de şirket kârları 3. çeyrekte beklenmedik bir şekilde arttı. Şirket kârları, bir önceki dönemdeki yüzde 6,2'lik artışın ardından yüzde 0,2'lik
düşüş ön tahminlerine rağmen, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 artarak 2,54 trilyon ABD dolarına yükseldi. Şirketlerin net nakit akışı
yüzde 6,2 artışla 3,14 trilyon ABD dolarına yükselirken, net temettüler yüzde 3,2 düşüşle 1,68 trilyon ABD doları oldu. Dağıtılmamış kârlar ise
yüzde 9,8 artışla 0,86 trilyon ABD dolarına çıktı.

ABD Ekonomisi Beklentilerin Üzerinde Büyüyor.   

*ABD ekonomisi, 2022'nin üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %3,2
büyüyerek, art arda iki çeyrek daralmadan çıkmış oldu. Sağlık ve
"diğer" hizmetlerdeki büyüme; motorlu taşıtlar ve yiyecek ve
içecekler gibi mallara yapılan harcamalardaki düşüşü kısmen
dengelediğinden, tüketici harcamaları beklenenden daha fazla arttı.
Ayrıca, konut dışı yatırım; ekipman ve fikri mülkiyetin desteğiyle
%6,2'ye çıktı. Büyümeye en büyük pozitif katkı dış ticaretten geldi
ancak ihracat tahmin edilenden biraz daha az arttı. Öte yandan,
konut yatırımındaki düşüş hızlanarak devam etti. 

 Ocak 20              Temmuz 22           Ocak 21          Temmuz 21            Ocak 22           Temmuz 22           
 

ABD Hazine Tahvili Getirileri Arttı    

*10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi, Aralık ayının başından bu yana 15 baz puan yükselerek %3,6 seviyesinin üzerine çıktı. ABD ekonomisi
tahminleri aşarak %3,2 büyümesi, FED'in Mart ayında başlattığı sıkılaştırma politikasında bir esneklik koridoru açılması işareti olarak
yorumlandı. Bununla birlikte diğer büyük merkez bankalarının artan sıkılaştırma ivmesi de tahvil fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Japonya
Merkez Bankası'nın beklenmedik bir şekilde 10 yıllık  JGB (Japon Devlet Tahvili) getirisindeki tolerans bandını genişletti ve getirisini %0,4
seviyesinin üzerine çıkarttı. Avrupa Merkez Bankası da enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artırmaya devam edeceğinin
sinyallerini verdi.

EURO Bölgesinde Tüketici Güveni İyileşiyor   

*Euro Bölgesi'nde tüketici güven indeksi Aralık 2022'de 1,7 puan
artarak -22,2'ye yükseldi ve Eylül'de ulaştığı tüm zamanların en
düşük seviyesi olan -28,7'den toparlanmaya devam etti. Avrupa
Birliği genelinde tüketici duyarlılığı da 1,4 puan artarak -24,4 oldu.

  Ocak 22                         Nisan 22                      Temmuz 22                      Ekim 22          Aralık 22           
 

EURO Bölgesinde Ücret Artışları Düşüyor   

*Euro Bölgesi'nde ücretler ve maaşlar, önceki üç aylık dönemde
%3,2'lik artışın ardından 2022'nin üçüncü çeyreğinde yıllık bazda
%2,1 arttı. 2021'in ikinci çeyreğinden bu yana ücret artışları en düşük
seviyesine geriledi. Almanya'da ise ücret artışları negatife döndü
(%-1,5). 

 Ocak 20              Temmuz 22           Ocak 21          Temmuz 21            Ocak 22           Temmuz 22           
 

Çin Hisse Senetleri Düşüyor 

*ABD Merkez Bankası'nın sıkı politikalarını artıracağı endişeleri ve
zayıf küresel koşulların da etkisiyle Şanghay Bileşik Endeksi cuma
günü %0,28 düşerek 3.046'da kapandı. Shenzhen Bileşik Endeksi ise
%0,25 düşerek 10.850'den kapandı. Gösterge endeksler de,
ekonomik faaliyetleri kesintiye uğratabilecek sorunlardaki dramatik
artışlar nedeniyle dönem boyunca ağır satış baskısıyla karşı karşıya
kaldıktan sonra haftayı keskin bir düşüşle tamamladı. Bu durum,
Çin'in menkul kıymetler regülasyon otoritesinin son zamanlarda
piyasa reformlarını derinleştirme ve halka açık şirketlerin kalitesini
artırma sözü vermesiyle, hükümetin ekonomiyi desteklemeye yönelik
yeni politika taahhütlerini ise açık bir şekilde gölgede bıraktı.

Japonya Çekirdek Enflasyon 41 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı    

*Japonya'da çekirdek tüketici fiyat endeksi (gıda hariç) Kasım
2022'de bir yıl öncesine göre %3,7 arttı ve genişleyen enflasyonist
baskılar ekonomiye yayılmaya devam etti. Bu oran Aralık 1981'den
bu yana en yüksek düzey olarak kayıtlara geçti. Çekirdek enflasyon
baskısı da merkez bankasının %2'lik hedeflerinin üzerinde çıkarak,
maliyet yönlü enflasyonun geçici olacağı yönündeki görüşüne de
açık bir şekilde meydan okumuş oldu. Japon Merkez Bankası (BOJ)
geçtiğimiz günlerde 10 yıllık devlet tahvillerindeki tolerans bandının
üst sınırını %0,25'ten %0,5'e yükselterek piyasaları şaşırttı, ancak
aşırı düşük gösterge faiz oranlarını değiştirmedi. 

https://tradingeconomics.com/united-states/corporate-profits
https://tradingeconomics.com/japan/core-inflation-rate

