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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO  : 100 

R. TARİHİ  : 4.8.2020 

Gündem : PMI Endeksi, Ekonomik Göstergeler, BIST, Londra piyasaları 

İmalat PMI Endeksi son 9,5 yılın zirvesinde. 10 sektörden 8'inde üretim arttı 

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI temmuz verilerine göre de imalat sanayi 

sektörlerinde canlanma devam ederken birçok alt sektörün faaliyet koşullarında önceki aya 

göre güçlü iyileşme yaşandı. Bununla birlikte, bazı sektörlerin koronavirüs salgını nedeniyle 

zorlanmayı sürdürmesi nedeniyle eğilimlerde belirgin ayrışma gözlendi. Takip edilen 10 

sektörden sekizi temmuzda üretim artışı kaydetti. 

1. Kimyasal, Plastik ve Kauçuk Ürünleri 
2. Giyim ve Deri Ürünleri 
3. Tekstil Ürünleri 
4. Metalik Olmayan Mineral Ürünler 
5. Elektrikli ve Elektronik Ürünler 
6. Ağaç ve Kağıt Ürünleri 
7. Kara ve Deniz Taşıtları 
8. Makine ve Metal Ürünler 
9. Ana Metal Sanayi 
10. Gıda Ürünleri 

Salgınla birlikte nisan ayında dip yaptıktan sonra güçlü bir toparlanma ivmesine giren İmalat 

Sanayi PMI Endeksi, yükselişini temmuz ayında da sürdürdü. Endeks, geçtiğimiz aya göre, 3 

puan artarak 56,9 seviyesine ulaştı. 

Büyüme için en önemli göstergelerden olan PMI Endeksinde yükseliş sürüyor. Nisan ayında 

33,4 puan ile dip yaptıktan sonra 'V' şeklinde bir toparlanmaya imza atan Endeks, temmuz 

ayında da 56,9 puana çıktı. Böylece Endeks, Şubat 2011’den bu yana görülen en yüksek 

seviyeye ulaşmış oldu.  
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Bir önceki ay olduğu gibi temmuzda da üretim büyüme kaydetti. Artış, Şubat 2011’den beri 

en yüksek oranda gerçekleşti ve firmaların yaklaşık yüzde 31’i üretiminin arttığını bildirdi. 

Firmalar siparişlerini karşılamak için stoklarını kullandı ve bu durum, nihai ürün stoklarında 

son dört ayın en belirgin düşüşüne yol açtı.  

Buna karşılık talepteki iyileşme, girdi maliyetlerindeki artışın müşterilere yansıtılmasına 

imkan sağladı. Böylece nihai ürün fiyatları enflasyonu marttan beri en yüksek düzeyde 

gerçekleşti. 

MAKRO EKONOMİDE RAHATSIZLIK VEREN GÖSTERGELER VEGELİŞMELER 

1. Yüksek kamu bütçesi açığı ve bu açığın ağırlıklı olarak merkez bankası kaynağı ile 

finanse edilmesidir.  

Bütçe açığı ve parasal genişleme ile finansman sürdükçe, kur artışı ve rezerv erimesi 

sürer. Bu süreçte, ülkenin riski de yükseldiğinden döviz talebi katmerlenerek artar, 

yerli mali varlıklardan çıkış başlar ve yurtiçi faiz oranları yükselir. 

2. Yüksek bütçe açığının borçlanma ile finanse edilmesi sonucu kamunun borç stokunun 

yüksek düzeylere çıkmasıdır.  

3. Kamu bütçesi, finansman biçimi ve kamu borcu açısından bir sorun yoktur ama o 

ülkenin bankacılık sektörü çok sorunlu olabilir. Sermaye yeterlilik oranları düşüktür, 

döviz yükümlülükleri döviz alacaklarının çok üzerine çıkmıştır, geri dönmeyen 

kredilerin toplam kredilere oranı artmaktadır, geri dönmeyen kredi oranı makul 

sayılabilecek bir düzeyde olsa bile çok çok hızlı kredi genişlemesi vardır ve bu 

durumun sürmesi halinde geri dönmeyen kredilerin ileride hızla yükselmesi 

beklenebilir...  

4. Ülkenin finans dışı şirketler kesiminin bilanço yapısı sorunludur. (Tipik bir örneği, 

şirketlerin kesiminin özkaynaklarına kıyasla ‘aşırı’ ölçüde borçlu olması ve bu borcun 

ağırlıklı bir kısmının döviz cinsinden olmasıdır.)  

BORSADA KAYIP YÜZDE 5'İ AŞTI 

Borsa İstanbul'da, bayram tatili sonrası ilk işlem gününde sert değer kayıpları yaşandı. Güne 

yüzde 1'i geçen primle başlayan BİST 100'de günün ikinci yarısı artan satışlarla birlikte 

kayıplarını derinleştirdi. 

Yurt içi piyasalar bayram tatilinden negatif bir şekilde döndü. Temmuz ayı için açıklanan 

verilerde enflasyonda artışın beklentilerin altında kalması, ihracatta yılın en yüksek 

seviyesine ulaşılması ve PMI'ın büyümeyi destekleyici değerlerde seyretmesine rağmen 

Borsa İstanbul'un, küresel piyasalardan negatif ayrıştığı bir gün yaşanıyor. 

Açılışta kısa bir süreliğine yüzde 1'in üzerinde yapan hisse senetleri, sonrasında endeks 

geneline yayılan bir şekilde düşüşe geçti. Borsa İstanbul'da günün ikinci yarısında artan 

satışlarla birlikte 1.100 puan seviyesi aşağı yönlü olarak kırıldı. 

Saat 17:17 itibarıyla BİST 100 Endeksi, yüzde 4.8 kayıpla 1.072 puandan işlem gördü.  
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Yaşanan düşüşün tek bir habere ya da gelişmeye bağlı olmadığını değerlendiren uzmanlar,  

temmuz ayında dünya borsalarından pozitif ayrışan BİST 100'de algının bu sefer terse 

dönmüş olabileceğine işaret ediyor. Bazı analistler ise Londra'da TL bulamayan yabancı 

yatırımcının hisse satışına geçtiği görüşünde. Endeks 1.075 puan seviyeleri destek noktası 

olarak ön plana çıkarken 1.100 puan ise direnç seviyesi olarak ifade ediliyor. 

Kurda 'makas' açıldı 

Dün yurt içi piyasalar kapalıyken 7 lira sınırına dayanan dolar/TL kuru, bugün ise 6,96-6,98 

bandında hareket etti. Londra'da TL swap faizindeki sert yükselişler sonrası serbest piyasada 

ise farklı bir kur oluşmuş durumda. Serbest piyasada dolar/TL 7,08 düzeyinden el değiştiriyor. 

Gün içerisinde 8,24'leri gören euro/TL kapanışa doğru 8,20'nin hemen üzerinde dengelendi. 

LONDRA PİYASASINDA GECELİK TL SWAP FAİZİ YÜZDE 1050'Yİ AŞTI 

Gecelik vadede TL faizi 29 Temmuz'daki yüzde 6.8 olan seviyeden yüzde 1,050'nin üzerine 

çıktı. Londra swap piyasalarında gecelik vadede TL faizi Nisan 2019'dan beri ilk kez 1,050 

seviyesine kadar yükseldi. 

Swap faizi en son tam gün işlem olan 29 Temmuz'da yüzde 6.8, 30 Temmuz'da ise yüzde 30 

seviyesindeydi. Gecelik TL swap faizi Nisan 2019'da yüzde 1,200'e yükseldikten sonra zaman 

zaman yaşanan sıçrama hariç tutulduğunda genel olarak yatay bir seyir izliyordu. 

Swap getirileri zaman zaman dalgalansa da 2019 Nisan'dan beri 1,000 puanı hiç aşmamıştı. 

 


