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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO  : 98 

R. TARİHİ  : 7.7.2020 

Gündem : Emtia gelişmeleri, Dış borç yükü, Türkiye reel sektör gelişimi, Büyüme Tah. 

EMTİADA ÇİN DALGASI 

Emtia piyasaları Çin’in desteğini arkasına aldı. Krizi fırsata çevirmek için alımlarını artırdı. 

Çin alımları artırdı ve son iki ayda endeks yükseldi. Emtia fiyatları için önemli bir gösterge olan ve 19 

ürünün fiyatının izlendiği CRB Endeksi 21 Nisan’da gördüğü yılın en düşük seviyesi olan 112 puandan 

yüzde 30'dan fazla yükselerek 149.3 puana çıktı.  

Dünyadaki en önemli emtia ürünlerinin ithalatında ülkenin payı yüzde 30’un üzerinde. Çin özellikle 

demir cevheri, bakır ve soya fasulyesinde en büyük ithalatçı . Dünyada ihraç edilen gübrenin yüzde 

30’unu, ham petrol ve kömürün yüzde 20’sini ve LNG’nin yüzde 17’sini Çin alıyor. Mayısta ülkenin 

ithalatı 143.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çin, kriz döneminde düşen fiyatları stoklarını artırmak 

için kullanarak alımlarını hızlandırdı. 

Temel metallerde pozitif trendin 2021 yılında da sürmesi bekleniyor 

- Çin’in mayıs ayında rafine bakır ithalatı aylık bazda yüzde 6.2 ve yıllık bazda 22.73 artarak 305 

bin 700 ton olarak gerçekleşti. Çin’in alımlarının arttığı dönemde bakır fiyatları 5.000 doların 

altından 6.000 doların üzerine çıktı.  

- LME’de 5 Mayıs’ta 1.477 dolar/ton olan alüminyumun fiyatı bu ayın 3’ü itibarıyla 1.614 dolar 

oldu.  

- Çinko fiyatı 1.890 dolardan 2.030 dolara, kurşun 1.615 dolardan 1.770 dolara, nikel 11 bin 

864 dolardan 13 bin 89 dolara, kalay 15 bin 138 dolardan 16 bin 850 dolara yükseldi.  

- Uzun vadede pozitif trendin korunması için şu alanlardaki talep izlenecek: elektrikli araç 

üretimi, Çin’in trilyonlarca dolarlık Tek Yol Tek Kuşak projesi, gelişmekte olan ülkelerde 

elektrik altyapısındaki yatırımlar, konut sektörü, enerji iletiminde kullanılan metal talebi.  

 

 

 



2 
 

Değerli metaller ekonomik verileri ve teşvikleri gözlüyor 

Altın fiyatları gücünü koruyor. Fiyatlardaki her düşüş yatırımcı tarafından alım fırsatı olarak 

değerlendiriliyor. Fiyatlar 2012 sonundan bu yana en yüksek seviyede. Son altı ayda yüzde 16’dan 

fazla yükselen fiyatlar son 1 ayda ise yüzde 3.46 prim yaptı. Analistlere göre ons fiyatı 1.800 doların 

üzerine çıkıp orada kalabilirse, 6 Eylül 2011’de test edilen 1.921 dolarlık tüm zamanların en yüksek 

seviyesi yeniden gündeme gelebilir.  

Çin’in mayıs ayında otomotiv satışlarında meydana gelen artış da özellikle otomobillerde katalizör 

olarak kullanılan paladyum ve platin fiyatlarının şekillenmesinde rol oynayabilir. Söz konusu iki metal 

Çin’in mücevher sektöründe talebin artması halinde yükseliş eğilimini koruyabilir. Zira küresel 

mücevher sektöründeki platin kullanımının neredeyse yarısını Çin tek başına gerçekleştiriyor. 

 

Tarımsal emtiada fiyatları stok ve ticaret savaşı belirleyecek 

Tarımsal emtia tarafında Çin-ABD ticari geriliminin etkileri izleniyor. Çin’in ABD’den soya fasulyesi 

alımı olumlu hava yarattı. Ancak arz-talep dinamikleri genel olarak fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor. 

Buğday stok tahminlerinin artması fiyatların son iki ayda CBOT’da 5.21 dolar/buşel seviyesinden 4.92 

dolara geri çekilmesine neden oldu. 
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Demir ve çelik normale dönen talepten destek buluyor 

Küresel çelik fiyatları halen 1 Ocak seviyesinin altında. Ancak nisan ayından bu yana fiyatlar istikrar 

kazanmaya ve özellikle başlıca çelik üreticisi bölgelerde canlanmaya başladı. Son 40 gün içinde çelik 

fiyatları Rusya, Çin ve Latin Amerika’da toparlanırken, ABD ve Avrupa’da ise fiyatların halen baskı 

hissettiği görülüyor. Çin’de çelik fiyat endeksi son iki ayda 86.0 seviyesinden 92.26 düzeyine geldi.  

Brezilya’da üretimin yavaşlaması ve Çin’in çelik talebindeki artış demir cevheri fiyatlarını da yukarı 

itiyor. 5 Mayıs’ta tonu 83 dolar olan demir cevheri ABD’de haftaya 97 dolar civarından başladı. Çin’de 

ise 100 doların üzerinde. Söz konusu dönem içindeki artış yüzde 16 dolayında. Çin’in stokundaki 

azalma nedeniyle alımlarının sürmesi ve bunun da demir cevheri fiyatlarını yüksek tutması 

bekleniyor. Bu arada Çin ve Hindistan’ın talebiyle kömür fiyatlarının şu anki seviyelerin üzerine 

geleceği tahmin ediliyor. 

 

Çin petrol depoladı, enerji fiyatları yükselişe geçti 

Son 2 ayda petrol fiyatları hızlı bir yükseliş trendine girdi. Brent petrolü mayıs ayı başındaki 30 dolar 

seviyesinden 42 doların üzerine tırmandı. Fiyatların yükselmesinde Çin’in alımları önemli bir rol 

oynadı. ClipperData’nın tahminlerine göre Çin, bu yıl fiyatların sert bir şekilde gerilediği dönemde 73 

milyon varil ham petrol aldı. ClipperData, Çin'in Brezilya, Irak, Suudi Arabistan ve Nijerya'dan yüklü 

alım yaptığını belirtiyor. 
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Dış Borç Yükünün Hesabı 

Dış Borç Yükü = Toplam Dış Borç Stoku / GSYH 

Toplam dış borç stoku belli. Dolar cinsinden 2020 yılı GSYH’si TCMB Beklenti Anketindeki tahminlere 

göre yaklaşık  723 Milyar dolar.  

GSYH Tahmin Seti I (TCMB Beklenti 

Anketi) 

Miktar 

/ Oran Açıklama 

2019 Yılsonu USD/TL 5,9507 Gerçekleşmiş durum 

2019 Ortalama USD/TL 5,6760 Gerçekleşmiş durum 

2020 Yılsonu USD/TL 6,9922 TCMB Beklenti Anketi (2020 Haziran) 

2020 Ortalama USD/TL 6,4715 Tahmin  

2019 Yılsonu Enflasyonu 0,1184 Gerçekleşmiş durum 

2020 Yılsonu Enflasyonu 0,0954 TCMB Beklenti Anketi (2020 Haziran) 

2020 Ortalama Enflasyonu 0,1069 Tahmin 

2020 Büyüme Oranı -0,013 TCMB Beklenti Anketi (2020 Haziran)  

2019 GSYH (Milyar TL) 4.280 Gerçekleşmiş durum 

2019 GSYH (Milyar USD) 754 Gerçekleşmiş durum 

2020 GSYH (Milyar TL) 4.682 Tahmin 

2020 GSYH (Milyar USD) 723 Tahmin 

2020 Yıl Ortası Nüfusu (Milyon) 83,4 Tahmin 

2019 Kişi Başına Gelir (USD) 9.127 Gerçekleşmiş durum 

2020 Kişi Başına Gelir (USD) 8.675 Tahmin 

 

Bu tahminle birlikte dış borç stokunun ve dış borç yükünün önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak 

görünümü:  

 

  

 

 

  

  

 

Tabloya bakılacak olursa asıl düşüş özel kesim dış borç stokunda görülüyor. Son 4 yılda özel kesim dış 

borç stoku 63,3 milyar dolar (yüzde 20) azalmış. Buna karşılık kamu kesimi ve TCMB’nin dış borç 

stokunda toplam 39,6 milyar dolar artmış. Türkiye geneline baktığımızda toplam dış borç stokunun 

son dört yılda düzenli olarak gerilediğini görüyoruz. Son dört yıldaki gerileme yüzde 5,2 olmuş. 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020/IÇ 

Kamu Kesimi 136,2 139,9 158,0 169,2 

TCMB 1,8 5,9 8,4 8,4 

Özel Kesim 316,8 298,1 271,2 253,5 

Toplam Dış Borç Stoku 454,8 443,9 437,6 431,1 

GSYH 851 789 754 723 

Toplam Dış Borç Yükü (%) 53,4 56,3 58,1 59,6 
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Türkiye 2020 Reel Ekonomide İlk Sonuçlar    Sanayi Üretimi Endeksi  

 

(Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=33799) 

Grafiğe göre 2018 yılının ikinci yarısında başlayan ivme kaybı 2019’un son çeyreğine kadar sürmüş, 

sonrasında sanayi üretiminde geçen yılın aynı dönemine göre artmış ortaya çıkmıştır. Bu eğilim 2019 

yılının mart ayında yeniden düşüşe dönmüş ve nisan ayında geçen yılın nisan ayına göre yüzde 31,4 

oranında bir küçülmeyle dibe vurmuştur. 

Perakende Satış Hacminin Durumu 

 
(kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33813) 

Dış Ticaret  

 Ocak - Mayıs 2019 2020 Değişim (%) 

İhracat 76,7 61,6 -20 

İthalat 87,1 82,6 -5 

Dış Ticaret Hacmi 163,8 144,2 -12 

Dış Ticaret Dengesi -10,4 -21,0 -103 

İhracat/İthalat (%) 88,1 74,6 

 (Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33853) 

İlk 5 ayda ihracat yüzde 20 düşerken ithalat yüzde 5 düştü. Bu gidiş cari dengenin beklendiği gibi fazla 

vermeyebileceğinin işareti. 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33813
https://1.bp.blogspot.com/-Ju0DtbdJz10/XvybjyqCnPI/AAAAAAAAa1k/pCNtBxsjsK0rCXU9pxrSnnotyibFlxjHACLcBGAsYHQ/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-gYSJmRaT1Z4/Xvybn-_ksTI/AAAAAAAAa1o/EhYqd56aGQMIJ-63sVZSGiyXLkurLKZlwCLcBGAsYHQ/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG2.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-Ju0DtbdJz10/XvybjyqCnPI/AAAAAAAAa1k/pCNtBxsjsK0rCXU9pxrSnnotyibFlxjHACLcBGAsYHQ/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-gYSJmRaT1Z4/Xvybn-_ksTI/AAAAAAAAa1o/EhYqd56aGQMIJ-63sVZSGiyXLkurLKZlwCLcBGAsYHQ/s1600/Ekran+Al%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1.PNG2.PNG
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Büyüme Tahminleri 

Bu gelişmelere göre uluslararası kuruluşların Türkiye ekonomisinin 2020 ve 2021 büyümesiyle ilgili 

tahminleri aşağıda listelenmiş bulunuyor: 

 

2020 2021 

IMF -5 5 

Dünya Bankası -3,8 4,2 

OECD -4,8 (-8,1) 4,3 (2,0) 

S&P -3,1 4,2 

Moody's -5 3,5 

Fitch -3,9 5,4 

 

OECD’nin parantez içinde verilen tahminleri Covid – 19 pandemisinde ikinci dalga yaşanması 

olasılığında ortaya çıkabilecek sonuçlara ilişkin tahminleridir.  

Geleceğe Bakış 

TÜİK’in hazırlayıp aylık olarak yayınladığı Ekonomik Güven Endeksine göre mayıs haziran aylarında 

güven toparlanmış ve 73.5 seviyelerine kadar yükselmiştir. Reel ekonomide durum kötü ama 

toplumun geleceğe dönük beklentisi olumlu yönde değişiyor denebilir.  


