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Gündem: Ticaret Savaşları, Finansal Araçların Getirileri, Enflasyon Raporu Sonuçları   

Ticaret Savaşlarının Küresel Ekonomiye ve Türkiye’ye Etkisi 

Kapitalizmin temel kabullerinden birisi uluslararası ticaretin küresel refahı artıracağı hipotezidir. 

Bretton Woods sistemi bu amaca hizmet etmesi için IMF ile Dünya Bankası’nın temellerini attı. Dünya 

Ticaret Örgütünün (DTÖ) de bunlara katılmasıyla sistem, dış ticaretin serbestleştirilmesi, 

konvertibiliteye geçiş ve sonunda da sermaye hareketlerinin serbest bırakılmasıyla küreselleşmeye 

kadar vardı. 

1998 – 2018 döneminde küresel ticaret hacmi ile küresel büyüme arasındaki ilişki 

 

Kırmızı: Küresel Ticaret Hacmi 

Mavi: Küresel Büyüme 

Bu iki değişken arasındaki korelasyon katsayısı 0,93’dür. Bu rakam hipotezinin doğru olduğunu ortaya 

koyuyor. 

Ticaret savaşının büyük ekonomilere etkisi 

1998 – 2018 yılları arasında ABD ve Çin’de dış ticaret hacmi büyümesiyle ekonomik büyüme 

arasındaki ilişki 
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Kırmızı: Dış ticaret hacim büyümesi  

Mavi: Ekonomik Büyüme 

İşin ilginç yanı ABD’de bu iki değişken arasındaki korelasyon katsayısı 0,91 olarak ortaya çıkarken 

Çin’de 0,45 çıkmaktadır. 

Buna göre ABD’nin büyümesinde dış ticaret Çin’in büyümesine olan katkısından çok daha yüksek katkı 

yapmış görünmektedir. Bir ticaret savaşının her iki ülkenin ekonomik büyümesini de olumsuz 

etkileyebileceği görülüyor. 

Grafikler ve korelasyon katsayılarının karşılaştırılması korumacılık önlemleriyle dış ticareti 

kısıtlamanın ABD ekonomisine Çin’den daha fazla zarar vereceğine işaret ediyor.   

Türkiye Ekonomisinin Ticaret Savaşları Karşısında Durumu 

1998 – 2018 yıllarında Türkiye’nin ekonomik büyümesiyle, dış ticaret hacmi büyümesi arasındaki 

ilişki 

 

Kırmızı: Dış ticaret hacmi büyümesi 

Mavi: Türkiye büyümesi 

Bu iki değişken arasındaki korelasyon katsayısı 0,79 olarak karşımıza çıkıyor. Bu rakam Türkiye 

açısından da dış ticaretteki büyümenin ekonomik büyüme üzerindeki olumlu etkisini ortaya koyuyor.  

Sonuç olarak, ticaret savaşlarının sürmesi dış ticaret hacmini düşürecek ve küresel refahta gerilemeye 

yol açacaktır. Bu durum ABD’yi tahmin edilenden daha olumsuz etkileyecek, Çin üzerindeki etkisi ise 

daha sınırlı olacaktır. Türkiye de bu savaştan ABD kadar olmasa da olumsuz etkilenecektir.  

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI, EKİM 2019 

Aylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)'de oldu 

Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %21,43, TÜFE ile indirgendiğinde ise 

%15,85 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-

ÜFE ile indirgendiğinde %2,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,97 oranında yatırımcısına en çok 

kaybettiren yatırım aracı oldu. 

 

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri DİBS'de gerçekleşti 

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %36,05, 

TÜFE ile indirgendiğinde ise %27,46 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım 

aracı oldu. Diğer taraftan, Euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %6,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,19 

oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. 
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Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Ekim 2019 

 

ENFLASYON RAPORU'NUN 2019 YILI SON SAYISININ ANA MESAJLARI (TCMB) 

 Küresel iktisadi faaliyetteki zayıflama 2019 yılının ikinci yarısında daha da belirginleşti ve 

küresel ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlik oldukça yükseldi.  

 Küresel büyüme görünümü bir önceki Rapor dönemine göre daha zayıf seyretmekte.  

 Bu gelişmeler emtia piyasalarını baskılıyor ve ham petrol fiyatlarının ılımlı seyretmesine 

neden oluyor.  

 Bu doğrultuda, 2019 yılında küresel enflasyon oranlarının, küresel büyüme görünümü ve 

emtia fiyatlarına bağlı olarak yatay bir seyir izleyeceğini tahmin ediyoruz.   

 Küresel para politikalarındaki gevşeme eğilimi güçleniyor.  

 Bu dönemde, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde parasal duruş gevşetildi.  

 Bu çerçevede, küresel finansal koşullar daha olumlu bir görünüm sergiledi ve özellikle ABD’de 

uzun vadeli tahvil faizleri geriledi.  

 Bu durum, gelişmekte olan ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını 

desteklemesine karşın korumacılık önlemleri ve küresel ekonomi politikalarına dair diğer 

belirsizlikler, gelişmekte olan ülkelere (GOÜ) yönelen portföy akımlarının zayıf seyretmesine 

neden oldu.  

 Yılın üçüncü çeyreğinde GOÜ borçlanma senedi piyasalarına girişler oldukça sınırlı olurken, 

hisse senedi piyasalarından yoğun çıkışlar gözlendi.  

 Küresel belirsizliğin yüksek seyri, süregelen jeopolitik sorunlar, yeniden tırmanan korumacılık 

eğilimleri ve GOÜ’lerde ülkeye özgü kırılganlıklar önümüzdeki dönemde söz konusu ülke 

grubuna yönelen portföy akımları açısından önemini korumaktadır. 
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 Küresel ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak 

geçtiğimiz dönemde Türkiye’nin risk primi dalgalı bir seyir izledi.  

 Bu durum ülkeye yönelik portföy akımlarına da yansıdı.  

 Öte yandan, TCMB politika faizindeki indirimlerin yanı sıra, enflasyon ve enflasyon 

beklentilerindeki düşüş ile bankacılık sektörü likiditesindeki iyileşmeye bağlı olarak kredi ve 

mevduat faizleri belirgin oranda gerilerken, kredi büyümesi arz ve talep kaynaklı olarak hız 

kazandı.  

 Para politikasındaki temkinli duruş, döviz kurunun istikrarlı seyretmesi ve enflasyondaki 

düşüşün tahminlerden de olumlu şekilde devam etmesinin, bu gelişmede belirleyici olduğu  

değerlendirilmektedir. 

 İktisadi faaliyet, ılımlı bir toparlanma kaydediyor.  

 Sektörel yayılımdaki iyileşmenin sürmesine karşın yatırımlar zayıf seyrini koruyor.  

 Net ihracatın büyümeye katkısının önümüzdeki dönemde azalarak da olsa devam edecek.  

 Bu gelişmelere bağlı olarak enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle 

birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın süreceğini tahmin ediyoruz.  

 Diğer taraftan, enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor.  

Faiz indirimleri, enflasyon beklentilerindeki düşüş ve bankacılık sektörü likiditesindeki iyileşmenin 

etkisiyle kredi ve mevduat faizleri belirgin oranda geriledi. Finansman koşullarındaki iyileşme ve iç 

talepteki toparlanmaya bağlı olarak kredi talebindeki artışla tüketici kredileri Ağustos itibarıyla önemli 

bir ivme kazandı. Tüketici kredilerine kıyasla daha ılımlı olmak üzere ticari kredilerde de artış 

gözlemeye başladık.  

 


