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Çin, 2017 ikinci çeyrekte ekonomik yavaşlama
beklentilerini
ilk çeyrekte olduğu gibi boşa çıkararak %6.9’luk büyüme
kaydetti. Söz konusu büyümenin risk seviyesinin artmasıyla
kredi büyüme oranını yavaşlatması bekleniyor.
Öte
yandan,
20
Temmuz’da
Hindistan’da
Cumhurbaşkanlığı
seçimleri gerçekleştirildi. Başbakan Narendra Modi’nin partisi
BJP’nin desteklediği aday olan Bihar Eyaleti eski valisi Ram
Nath
Kovind,
beklendiği
gibi
seçimi
kazandı.
Ülkede
Cumhurbaşkanının sembolik bir rolü olmasına karşın Anayasanın
koruyucusu olması ve herhangi bir siyasi partinin Parlamentoda
çoğunluğu sağlayamaması durumunda önemli bir rol oynaması
sebebiyle Ram Nath Kovind’in Cumhurbaşkanı seçilmesi BJP’nin
Hint siyasi yaşamında gücünü arttırmış oldu.
Singapur’un imalat sektörü giderek büyüyen ihracat talebi
sayesinde ciddi bir gelişme kaydederken, inşaat sektörü
zorlanmaya devam ediyor.
13 Temmuz’da yayınlanan BMI Raporuna göre Güney Asya bankaları
zayıf
kalmaya
devam
ediyor.
Güney
Asya
bankalarının
beklentilerinin negatif kalmaya devam edeceği öngörülmektedir.
Söz konusu analizin düşük performanslı varlıklardaki artışa ve
zayıf
sermaye
pozisyonlarından
kaynaklandığı
sonucuna
ulaşılmıştır. Bununla birlikte Dünya Bankası Güney Asya
raporunda da bölgedeki ekonomik büyümenin yıl sonuna kadar
güçlü bir şekilde seyredeceği ifade ediliyor. Dünya Bankasının
tahmini bölgenin 2017 yılında %6.8 büyüyeceği yönünde. 2018-19
beklentisinde
de
söz
konusu
oranın
ortalama
%7.2’ye
yükseleceği
öngörülmekte.
Ayrıca
yapılan
analizde,
iç
talepteki artışın, ihracatta yukarıya doğru tırmanışın ve
doğrudan yabancı yatırımın önemli seviyelerde devam etmesinin
belirleyici unsur olacağı ortaya koyulmakta.
Pakistan Anayasa Mahkemesi, aile üyelerinden bazılarının
Panama
Belgeleriyle
ortaya
çıkan
yolsuzluk
iddialarına
karıştığı
gerekçesiyle
Başbakan
Navaz
Şerif'in
görevden
uzaklaştırılmasına karar verdi. Kararın ardından binlerce
Navaz Şerif destekçisi Rawalpindi kentinde mahkeme kararına
itiraz ve Şerif'e destek gösterisi düzenledi.
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Öte yandan,Filipinler’de küresel ısınmanın yaratacağı
sorunların endişesi giderek artıyor. Filipinler’in büyük
şehirlerinin artan deniz seviyesi yüksekliği sebebiyle ciddi
bir zarar uğrayabileceği belirtiliyor. Ayrıca aşağıdaki
haritada Avustralya’nın denizsel iddilarını görmek mümkündür.
Endonezya ile önümüzdeki yıllarda yeni problemlerin doğması
olasılık dahilindedir.

Kaynak:ISA(International Strategic Analysis)

Hong Kong Haberleri
Hong Kong Finansal Hizmetler ve Hazine Bürosu altında Nisan
ayında faaliyete başlayan yeni Vergi Birimi araştırma ve
geliştirme harcamalarına ilave vergi imtiyazları sağlamak
üzere çalışmalarını yürütmekte.
Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, sözkonusu birimin
Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam’in seçim manifestosunda
yer alan iki kademeli vergilendirme sistemi önerisi üzerinde
de çalıştığı; spesifik önerilerin belirlenmesi sonrasında
Hükümetin ilgili tarafların görüşlerini alacağı; ana hedefin,
iyi vergilendirme politikaları yoluyla Hong Kong sanayi ve
ekonomisinin daha da geliştirilmesi olduğu belirtildi.
Kaynak:
T.C. Hong Kong Ticaret Ateşeliği
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK247010&_afrLoop=1384812303811630&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#
!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1384812303811630%26news_i
d%3DEK-247010%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dud29jdk9h_698
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Hong Kong ve Yeni Zelanda arasında, 2018 yılından başlamak
üzere,
vergi
konularındaki
finansal
hesap
bilgilerinin
otomatik olarak karsılıklı değisimine imkan sağlayan anlasma
14 Temmuz 2017 tarihinde imzalandı. Söz konusu anlaşma Hong
Kong’un benzer nitelikli sonuçlandırdığı 14.anlaşma olma
niteliğini taşıyor. Halihazırda anlaşma imzalanan ülke ve
bölgeler; Belçika, Kanada, Guernsey, Endonezya, İrlanda,
Italya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Hollanda, Ingiltere,
Portekiz ve Güney Afrika’dır.
Konuya ilişkin olarak yapılan
açıklamada, Hong Kong Hükümetince Vergi Konularında Karşılıklı
Yardımlaşmaya İlişkin Çok Taraflı Konvansiyon uygulamasını
gelistirilmesinin
de
hedeflendiği,
bu
amaçla
yapılacak
düzenlemenin bu yılın sonu itibariyle yasama meclisinde ele
alınmasının öngörüldügü belirtiliyor.
Kaynak:
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_i
d=EK247313&_afrLoop=210218511651409&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=
nhmckdkxw&_adf.ctrlstate=tcnf39oyu_59#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnhmckdkxw%26_afrLo
op%3D210218511651409%26news_id%3DEK247313%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dtcnf39oyu_63
Inland Revenue Department
Yayımlayan: T.C. Hong Kong Ticaret Ataşeliği

Hindistan Haberleri
QNB Grup, varlık yönetimi, yatırım portföyleri, proje
finansmanı ve akıllı bankacılık çözümleri alanlarındaki
deneyimini Hindistan pazarının gerekliliklerine uyacak şekilde
görücüye çıkaracağını bildirdi. Orta Doğu ve Afrika'nın en
büyük finans kuruluşu olan QNB Grup, 2020 yılına kadar Orta
Doğu, Afrika ve Güneydoğu Asya'daki lider banka olma ve
rekabetçi pazarlarda üs kurma vizyonunu destekleyen bir
kararla Hindistan'ın ekonomi başkenti olan Mumbai'de
operasyonlara başlamış bulunuyor.
2016 yılında 2,3 trilyon ABD Dolarlık yıllık GSYİH kaydeden
Hindistan, dünyanın yedinci en büyük ekonomisi olmanın yanı
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sıra dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi ve en hızlı büyüyen
ekonomisi olarak gösterilmektedir. Katar ve Orta Doğu
bölgesiyle olan ticaret ve nüfus bağlarını giderek genişleten
Hindistan, Katar'dan sıvılaştırılmış doğal gaz ithal eden
üçüncü en büyük ülke konumunda bulunuyor.
Kaynak:
http://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/m
iddle-easts-qnb-group-starts-banking-operations-inmumbai/articleshow/59741845.cms
https://www.haberler.com/qnb-den-hindistan-da-sube-hamlesi9867313-haberi/

Hindistan
Başbakanı
Narendro
Modi
ve
kabinesi
devlet
kontrolündeki havayolu şirketi Air India'nın tamamının ya da
bir
bölümünün
satılarak
özelleştirilmesine
onay
verdi.
Bürokratik bir enkaz olarak da nitelenen Air India aynı
zamanda borç batağındadır. 5 şirket iştiraki ve bir ortaklıkla
birlikte 27 bin çalışana sahip olan Air India sürekli zarar
yazmaktadır ve toplam borcu da 8 milyar ABD Doları oldu.
Şirketin özelleştirilmesi borç içinde yüzmesinin yanı sıra
politik olarak da kolay görünmemektedir. Zira yaklaşık 20 yıl
önceki deneme, muhalefetin itirazı nedeniyle başarısız oldu.
Modi
hükümetinin
satış
sürecini
nasıl
işleteceği
de
bilinmemektedir. İstenen fiyat başta olmak üzere, birikmiş
borçlarla ilgili tasarruflar henüz muallaktadır.
Arap sermayesinin de destekliği, IndiGo ve SpiceJet gibi düşük
maliyetli havayolu şirketleri Air India'nin pazar payını yüzde
35'ten yüzde 13'e indirmiştir.
Kaynak:
http://www.hurriyet.com.tr/air-indiayi-kim-alacak-40517685

Bangladeş Haberleri
Bangladeş’in ticari geleceği Serbest Ticaret Anlaşma’larına
bağlı
olduğu
belirtiliyor.
Yapılan
araştırmalara
göre,
Bangladeş’in 7-8 yıl içinde orta gelirli bir ülke haline
dönüştüğü zaman STA’ların avantajlarından mümkün olan en çok
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şekilde faydalanması bekleniyor. Bu bağlamda Sri Lanka ile
imzalanan STA’nın, Bangladeş için önemli bir deneme ve öğrenme
süreci olacağı öngörülüyor. Öte yandan, SAFTA (South Asian
Free Trade Agreement)’nın Bangladeş’e vergiden muaf bir
şekilde Hindistan ve Sri Lanka pazarlarına giriş imkanı
sunacağı ifade edilmektedir.
Kaynak:
http://www.thedailystar.net/frontpage/banglades-trade-futurehinges-bilateral-ftas-1433758

Asya Kalkınma Bankası (ADB), Bangladeş altyapı yatırımlarını
desteklemek adına 526 Milyon ABD Doları büyüklüğe sahip
yardımı onaylandı. ADB Yetkilisi Peter Marro’nun ifadelerine
göre, altyapı gelişmiş Bangladeş’in hızlı ekonomik büyümesinin
en
önemli
bileşenini
oluşturuyor.
Ekonomik
büyümeyi
sürdürülebilir
kılmak
için
de
altyapı
yatırımlarınının
arttılması gerektiği belirtiliyor.
Kaynak:
http://bdnews24.com/economy/2017/07/18/adb-approves-526million-for-infrastructure-projects-in-bangladesh

Endonezya Haberleri
Endonezya
Cumhurbaşkanı
Joko
Widodo,
6
Temmuz
2107’de
gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti esnasında
iki ülkenin
ticaret,
yatırım,
savunma,
enerji
ve
terörle
mücadele
alanlarında aralarındaki işbirliğinin geliştirilmesi için iş
adamlarıyla
bir
araya
geldi.
Endonezya
Cumhurbaşkanının
Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarı
Anıtkabir'i de ziyaret ettiği bir günlük Türkiye gezisinde,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’nin önemli
işadamları ile biraraya geldi. Bahse konu ziyaret kapsamında
gerçekleştirilen temaslarda, “ Türkiye-Endonezya Kapsamlı
Ekonomik Ortaklık Anlaşması - KEOA” da dahil olmak üzere, iki
ülke
arasındaki
ticaretin
ve
karşılıklı
yatırımların
artırılması amacıyla çaba sarf edileceği ifade edildi. İki
ülke yetkilileri bu kapsamda, karşılıklı ticaretin önündeki
engellerin kaldırılması ve yatırımların artırılması amacıyla
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gerçekleştirilmesi
planlanan
KEOA’ya
ilişkin
teknik
müzakerelerin başlatılması üzerinde uzlaştı. Ziyarette ayrıca,
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAİ) ile Endonezya uçak
üreticisi
“Dirgantara
Indonesia”
arasında
işbirliğinin
artırılması amacıyla bir mutabakat zaptı imzalandı. Endonezya
Cumhurbaşkanı tarafından tank üretimi konusunda sağlanan
ilerlemenin iki ülke arasında savunma alanında yapılan
işbirliğinin başarısına işaret ettiği, ayrıca denizaltı ve
drone üretiminde işbirliği yapılması için iki ülke teknik
ekipleri arasında işbirliğinin artırılması yönünde uzlaşma
sağlandığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı, Endonezya’nın enerji
açığının karşılanması amacıyla Karadeniz Holding, gemi üzerine
monte edilen enerji santralleri yoluyla temin edilen ve
kullanıma sunulan elektrik enerjisi için teşekkür etmiş,
ayrıca terörle mücadele, istihbarat değişimi ve istihbarat
teknolojilerinin
geliştirilmesi
gibi
alanlarda
iki
ülke
arasındaki
işbirliğinin
geliştirilmesi
amacıyla
uzlaşma
sağlandığını dile getirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ise,
Endonezya’nın 2019-2020 BM Güvenlik Konseyi geçici üyelik
adaylığının Türkiye tarafından destekleneceğini, iki ülke
arasındaki ilişkilerinin uzun bir geçmişe dayandığını, söz
konusu
desteğin
iki
ülke
ilişkilerine
katkı
yapmasını
beklediğini ifade etti.

Kaynak:
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id
=EK247022&_afrLoop=1384815543132970&_afrWindowMode=0&_afrWindowId
=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1384815543132
970%26news_id%3DEK-247022%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrlstate%3Dud29jdk9h_723
T.C. Cakarta Ticaret Müşavirliği

Hindistan ve İsviçre ekonomik işbirliğini yenilemektedir. 14
Temmuz 2017 tarihinde başlanılan sürecin, 2020’ye kadar
ekonomik
yardımlaşma
ve
işbirliğinin
arttırılarak
geliştirileceği ifade edilmiştir. İsviçre, SECO ( State
Secretariat
for
Economic
Affairs
)
aracılığıyla,
Endonezya’daki
teknik
ve
kapasite
geliştirme
anlamında
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yardımcı olacağı, Endonezya’nın da önümüzdeki 4 yıl içinde
İsviçre Frangı rezervini 75 milyona çıkaracağı belirtildi.
İsviçre firmaları, Endonzeya’ya 2016 yılında toplam 346.7
milyon ABD Doları yatırım yaptılar.
Kaynak:
http://jakartaglobe.id/business/switzerland-indonesia-reneweconomic-cooperation/

Singapur Haberleri
Geçmiş yıllarda başlanan ve 2017 yılının sonuna doğru alt
ihaleleri yapılacak olan 350 kilometrelik Singapur- Kuala
Lumpur Hızlı Tren Projesi'ne katılacak Singapurlu firmalar
belli oldu. Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na bağlı IE
(International
Enterprise)
Singapur
kurumu
tarafından
uluslararası firmalarla ortak ihalelere girmek üzere bir araya
getirilen firmalar şu şekilde:
1. Clifford Capital Pte. Ltd.
2. DBS Bank
3. Sembcorp Design&Corporation Pte. Ltd.
4. Surbana Jurong Pte. Ltd.
5. ST Electronics Ltd.

Kaynak:
T.C. Singapur Ticaret Müşavirliği
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id
=EK246912&_afrLoop=1384877154591051&_afrWindowMode=0&_afrWindowId
=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1384877154591
051%26news_id%3DEK-246912%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrlstate%3Dud29jdk9h_798

Singapur Satın Alma ve Materyal Yönetimi Enstitüsü tarafından
ve Singapur basını tarafından da yakından takip edilen üretim
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sektörü
PMI
(Purchasing
Managers
Index)
Satın
Alma
Yöneticileri Endeksi'ne göre Haziran ayı verisi 50.9 olarak
gerçekleşti. 9 aydır, 50'nin üzerinde görünen endeks, üretim
sektöründeki ılımlı canlılığa ve iyileşmeye işaret ediyor.
Özellikle elektronik sektöründe devam eden yeni siparişler,
stok artışları ve ihracat rakamları üretim PMI'nın olumlu
olarak etkilemektedir.

Kaynak:
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id
=EK246947&_afrLoop=1384859535840572&_afrWindowMode=0&_afrWindowId
=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1384859535840
572%26news_id%3DEK-246947%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrlstate%3Dud29jdk9h_748
T.C. Singapur Ticaret Müşavirliği

Kore Haberleri
Samsung Electronics Co. Ltd. bugün yaptığı bir açıklamayla,
hafıza çipleri ve gelecek nesil akıllı telefon ekranlarındaki
önderliğini büyütebilmek amacıyla Güney Kore'de 18.6 milyar
ABD Dolarlık yatırım planladığını ve bu yatırımdan yaklaşık
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yarım milyon kişilik istihdam beklediklerini söyledi. Açıklama,
Güney Kore'nin yeni Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in daha fazla
istihdam yaratılması amacıyla büyük firmalara yatırımlarını
artırmaları
için
defalarca
yaptığı
çağrının
ardından
gelmiştir. Samsung bu yatırım planının 2021 yılı itibariyle
440,000 kişilik istihdam yaratabileceğini açıkladı. Bu büyük
yatırım kararı, şirketin Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee'nin
yokluğunda hissedarların önemli kararların alınamayacağına
dair endişelerini de hafifletebilme potansiyeline sahiptir.
Kaynak:
http://www.hurriyet.com.tr/guney-koreye-18-6-milyar-dolaryatiracak-40509062

20 Temmuz’da Asya Kalkınma Bankası, yayınladığı raporda Güney
Kore’nin 2017 için belirlenen %2.5’lik ekonomik büyüme oranını
revize ederek %2.7’ye yükseltmiştir. Söz konusu açıklamada
siyasi
belirsizliklerin
yeni
Başkanın
ve
Başbakanın
belirlenmesiyle
ortadan
kalktığı
belirtilmiştir.
Ayrıca,
ihracatta yaşanan canlanmanın ve global ekonomideki olumlu
trendin Güney Kore’ye olumlu yansıdığı ifade edilmiştir.
Kaynak:
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170720000929

Güney Kore Parlamentosu, başkan Moon Jae-in’in ek bütçe
talebini yumuşatarak 45 gün sonra onaylamıştır. 11.3 Trilyon
Kore
Won’unu
içeren
talep,
11
milyon
Kore
Won’una
indirilmiştir. Talebin içeriğine istihdam yaratımıyla birlikte
kuraklıktan etkilenen bölgelere yapılan yardımların ve 2018
Pyeongchang Kış Olimpiyatlarına ilişkin ek harcamaların
da
dahil edildiği belirtilmiştir.

Kaynak:
BMI Research
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Çin Haberleri
Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, Haziran
ayında ihracat %11,3 artışla 196,6 milyar ABD Doları, ithalat
%17,2 artışla 153,8 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.
Mayıs ayında ihracat ve ithalat artışları %8,7 ve %14,8
seviyesinde gerçekleşti. Kurumdan yapılan açıklamada Haziran
ayında dış ticaret fazlasının bir önceki yılın aynı ayına göre
%37,3 artarak 42,7 milyar ABD Dolarına ulaştığı belirtildi.
Haziran ayında Çin’in AB’ye verdiği dış ticaret fazlası %60,5
artışla 11,4 milyar ABD Dolarına ulaşırken, ABD’ye karşı
verilen fazla %88,1 artışla 25,4 milyar ABD Dolarına yükseldi.
Kaynak:
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id
=EK247218&_afrLoop=1886085168105976&_afrWindowMode=0&_afrWindowId
=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1886085168105
976%26news_id%3DEK-247218%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrlstate%3D5ll44ip8p_500
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme
Genel Müdürlüğü

19
Temmuz
günü
gerçekleşen
Çin-ABD
kapsamlı
ekonomik
diyaloğunun olumsuz bir şekilde sona erdiği belirtildi. ABD
Hazine Bakanı Steven Mnuchin
ve Çin Finans Bakanı Xiao
Jie’nin de hazır bulunduğu görüşmelerin sonunda ortak bir
açıklama veya basın toplantısı yapılmaması dikkat çekti.
Amerikan ve Çinli diplomatik kaynaklara göre ikili toplantının
ana başlıklarının; Çin’in aşırı çelik üretimi, yabancı
sigortacıların Çin’e girişte yaşadığı kısıtlamalar ve Çin’in
yabancı internet şirketlerine dayattığı sunucularını ülke
içinde tutma zorunluluğu olduğu ifade edildi. Görüşmelerin
ardından ABD kanadından yapılan tek açıklama, Çin’in ikili
ticari ilişkilerde ABD’nin ticaret açığını kabul ettiğini ve
söz konusu göstergenin adil bir noktaya indirilmesi için ortak
çalışacağını belirtti.
Kaynak:
http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/InternationalRelations/US-China-economic-dialogue-ends-in-a-tiff
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Çin Enformasyon Merkezi’nin hazırladığı son rapora göre,
geçtiğimiz yıl, ülkenin paylaşım ekonomisindeki işlemlerin
toplam tutarı 500 milyar ABD Dolarını aştı. Paylaşım ekonomisi
ile ilgili faaliyetlerde 600 milyon kişi yer aldı. Çin’in
paylaşım ekonomisinin büyüklüğünün bu yıl 705 milyar ABD
Dolarına
çıkması
bekleniyor.
Rapor
ayrıca
paylaşım
ekonomisinin 2020’de Çin’in Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının
(GSYİH) onda birine tekabül edecek şekilde büyüyebileceğini
öngörüyor. Dünya’nın haberine göre uzmanlar Çin’in paylaşım
ekonomisinde fark yaratan önemli faktörün akıllı telefon
teknolojilerindeki gelişmeleri yönlendirmedeki rolü olduğu
belirtiliyor. Konuya ilişkin olarak CNBC kanalına, konuşan
danışmanlık şirketi China Skinny’nin Pazarlama Müdürü Andrew
Atkinson,
“Çin’in
paylaşım
ekonomisi
nakitsiz
işlemler
nedeniyle çok güçlü. Büyümeyi kolaylaştırıp hızlandıran önemli
bir diğer faktör olarak da mobil kullanımının yaygınlığı
geliyor. Paylaşım ekonomisi pazarında basketbol toplarında
bataryalara kadar pek çok ürün kolaylıkla kiralanabiliyor”
ifadelerini kullandı.
Kaynak:
http://www.hurriyet.com.tr/cinin-hedefi-705-milyar-dolaraulasmak-40525615

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere
göre, Çin ekonomisi 2017 yılının ikinci çeyreğinde geçtiğimiz
yılın aynı dönemine göre tahminlerin sütünde bir büyümeyle
%6.9 büyüme kaydetti. Büyümede özellikle çelik sektöründeki
güçlü ihracat ve üretim etkili oldu. Ancak çelik sektörüne
ilişkin
ABD
ile
başlayan
ikili
görüşmelerin
ticari
ilişkilerdeki
tansiyonu
artırabileceği
şeklinde
görüşler
ortaya çıktı. Ayrıca; güçlü gelen ikinci çeyrek büyüme
rakamları, 2017 yılındaki %6,5’lik hedefe ulaşmada ve finansal
riskleri
önleme
noktasında
politika
yapıcıların
elini
güçlendirdi.
Kaynak:
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_i
d=EK247392&_afrLoop=120285093679720&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=
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null&_adf.ctrlstate=10z18celsk_142#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%
3D120285093679720%26news_id%3DEK247392%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D10z18celsk_146

Japonya Haberleri
Rönesans Sağlık Yatırım'ın Japon Sojitz ortaklığında Kamu-Özel
Sektör İşbirliği (PPP) modeli ile inşa edip işleteceği
İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi için 163 milyar Japon Yen’i
tutarındaki finansman anlaşması 21 Temmuz 2017, Cuma günü
imzalandı.
Rönesans Sağlık Yatırım'dan konuya ilişkin gönderilen basın
davetinde yer alan bilgiye göre; 2,682 yatak kapasiteli sağlık
projesi Japon devlet bankası Japan Bank for International
Corporation (JBIC) ve Nippon Export and Investment Insurance
(NEXI) liderliğinde, Japon banka ve kredi kuruluşları SMBC,
BTMU, Nissay, Daiichi Life Insurance, Iyo Bank ile Standard
Chartered tarafından finanse edilecek.
Kaynak:
http://www.businessht.com.tr/ekonomi/haber/1566102-japon-turkortakligindan-heyecanlandiran-saglik-yatirimi-imzasi

Japonya Merkez Bankası (BOJ), 20 Temmuz 2017 tarihli
toplantısında, yüzde 2 olan enflasyon hedefine ulaşmak için
tahmini zamanlamasını altıncı kez ötelemesine karşın, parasal
teşvik programını değiştirmeyeceğini bildirdi.
BOJ, Bloomberg'in anketine katılan 43 ekonomistin tümünün
tahminleri doğrultusunda, getiri eğrisi kontrolünü ve varlık
alımlarını sürdürme taahhüdünü korudu. BOJ, yüzde 2 enflasyon
hedefine, Nisan 2019'da başlayacak olan mali yılda ulaşmayı
bekleniyor. Söz konusu hedef, önceki projeksiyonun bir yıl
ötesini işaret etmektedir. Banka ayrıca bu yıl ve gelecek mali
yıl için enflasyon tahminlerini düşürdü. Bahse konu
değişiklik, BOJ'un, diğer önemli merkez bankaları yıllardır
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süren teşviklerin ardından para politikalarını
normalleştirmeye yöneldiği bir dönemde, fiyat hedefine doğru
oldukça yavaş ilerlediğinin altını çiziyor.
BOJ’un söz konusu toplantıdaki kararlarına ilişkin öngörüleri
aşağıdaki şekildedir:
*2017 çekirdek enflasyon yüzde 1.1 (önceki tahmin % 1.4)
*2018 çekirdek enflasyon yüzde 1.5 (önceki tahmin % 1.7)
*2019 çekirdek enflasyon yüzde 1.8 (önceki tahmin % 1.9)
*2017 GSYH büyüme yüzde 1.8 (önceki tahmin % 1.6)
*2018 GSYH büyüme yüzde 1.4 (önceki tahmin % 1.3)
*2019 GSYH büyüme yüzde 0.7 (önceki tahmin % 0.7)
Kaynak:
http://www.bloomberght.com/haberler/haber/2032260-japonyamerkez-bankasi-politikasini-degistirmedi
http://www.economiccalendar.com/2017/07/20/boj-rate-decisionbank-of-japan-keeps-policy-unchanged-following-july-meeting/
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_i
d=EK247393&_afrLoop=121285829193040&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=
kt1mm868k&_adf.ctrlstate=10z18celsk_167#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dkt1mm868k%26_afr
Loop%3D121285829193040%26news_id%3DEK247393%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D10z18celsk_171

Japonya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre
Haziran ayı ihracatı %9,7 artışla beklentilerin üzerinde
gerçekleşti. Mayıs ayında ihracat artışı %14,9 seviyesinde
gerçekleşmişti. Haziran ayında ithalat ise %15,5 artarak %14,6
olan beklentilerin üzerinde yer aldı. Açıklanan rakamlarla
Japonya’da dış ticaret dengesi Haziran ayında 439,9 milyar yen
(3,9 milyar dolar) fazla verirken, beklentiler fazlanın 484,7
milyar yen (4,3 milyar dolar) olarak gerçekleşmesi yönündeydi.
Açıklanan
veriler,
küresel
talepteki
artışın
ekonomik
toparlanmayı desteklediğini işaret etti.
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Kaynak:
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_i
d=EK247394&_afrLoop=120272780487921&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=
null&_adf.ctrlstate=10z18celsk_92#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3
D120272780487921%26news_id%3DEK247394%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D10z18celsk_96

Sri Lanka Haberleri
Sri Lanka Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza, Sri Lanka ve
Türkiye'nin başta tarım ürünleri ve değerli taşlar olmak üzere
birçok
ürünün
üretimi
ve
pazarlamasında
birbirinin
tamamlayıcısı olduğuna dikkat çekerek, "Seylan çayını dahi
birlikte pazarlayabiliriz" ifadelerini kullandı.
Serbest ticaret anlaşması için çalışma başlatıldığını ve yakın
gelecekte imzalanabileceğinin altını çizen Amza, "Ülkemizde
yabancı yatırımlar artıyor. Türk iş dünyasının da Sri Lanka
fırsatını değerlendirmesini ve yatırımlarını artırmasını çok
istiyoruz.
Büyükelçilik
olarak
destek
vermeye
hazırız"
şeklinde konuştu.
Kaynak:
https://www.dunya.com/ekonomi/unlu-seylan-cayimizi-dunyayabirlikte-pazarlayabiliriz-haberi-373004

Filipinler Haberleri
Yayımlanan
güncel
dış
ticaret
istatistiklerine
göre,
Türkiye'nin Filipinler'e ihracatı 2017 yılının ilk 5 ayında
geçen yılın aynı dönemine göre %60 artış gösterdi. 2016
yılının ilk 5 ayında 38,6 milyon ABD Doları gerçekleştirilen
ihracat, bu yılın ilk 5 ayında 61,8 milyon ABD Doları
seviyesine yükseldi. Aynı dönemde Filipinler'den ithalatımız
%12 artışla 48 milyon ABD Dolarından 54,1 ABD Dolarına
yükseldi. Bu nedenle geçen yıl ilk 5 ayda 9,5 milyon ABD
Doları dış ticaret açığı verdiğimiz Filipinler'e 2017 yılının
ilk 6 ayında 7,8 milyon ABD Doları dış ticaret fazlası
verildi.
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Kaynak:
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id
=EK246913&_afrLoop=1384873056532700&_afrWindowMode=0&_afrWindowId
=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1384873056532
700%26news_id%3DEK-246913%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrlstate%3Dud29jdk9h_773
T.C. Manila Ticaret Müşavirliği

Avustralya Haberleri
İngiltere Başbakanı Theresa May, Avustralya ile kapsamlı İkili
Ticaret
Anlaşması
imzalanmasının
ülkesi
için
öncelik
taşıdığını ifade etti. May, İngiltere'ye ziyarette bulunan
Avustralya
Başbakanı
Malcolm
Turnbull
ile
Başbakanlık
binasında görüştü. İkili, görüşmenin ardından ortak basın
toplantısı düzenledi. İngiltere Başbakanı May, görüşmede,
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit)
konusunu
ticari
ilişkiler
çerçevesinde
ele
aldıklarını
belirtti. May, "Bugün, dünya sahnesindeki ticaret de dahil
olmak
üzere
çeşitli
alanlardaki
işbirliğimizi
nasıl
ilerletebileceğimizi
konuştuk.
İngiltere
ve
Avustralya,
birbirlerinin
ekonomik
başarılarında
rol
oynayan
önemli
ticaret ortakları ve yatırımcılarıdır." şeklinde açıklamada
bulundu. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlü olduğunu
ve geliştiğini söyleyen May, bu ilişkinin değerinin de
yaklaşık 14 milyar sterlin olduğunu anımsatmıştır. AB'den
ayrılırken bu ilişkinin derinleştirileceği sözü veren May,
"Brexit görüşmelerimiz iyi başladı. Başbakan Turnbull'a da
Avustralya ile kapsamlı ikili ticaret anlaşması yapılmasının
İngiltere
için
öncelikli
olduğunu
açıkça
belirttim."
ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı May ayrıca iki ülke
arasında ticaret anlaşmasının sağlanması yönündeki görüşmeler
çerçevesinde İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox'un
gelecek aylarda Avustralya'yı ziyaret edeceğini duyurdu.
Kaynak:
http://www.news.com.au/national/politics/australian-pmmalcolm-turnbull-to-meet-queen-talk-terror-trade-with-uk-pmtheresa-may/news-story/21519b161914bad0f7ffb4cf353fabea
https://www.haberler.com/avustralya-basbakani-turnbull-londrada-9816073-haberi/
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Avustralya Merkez Bankası (RBA) tarafından Salı günü yapılan
açıklamaya göre banka faizlerde değişikliğe gitmedi. RBA, bu
bağlamda ücretlerin istihdama cevap verip vermeyeceğini görmek
istedi. RBA Başkanı Philip Lowe ve diğer yetkililer, gösterge
faiz oranında değişikliğe gitmeyerek yüzde 1.5 seviyesinde
bıraktı. Piyasa ve Bloomberg anketine katılan 29 ekonomistin
tamamının beklentileri, faizlerde değişikliğe gidilmeyeceği
yönündeydi. Avustralya'da ekonomik büyümenin yılın ilk üç
ayında yavaşlamasına karşın,işletme koşulları güçlü kaldı ve
işsizlik oranı Mart'taki yüzde 5.9'dan Mayıs ayında yüzde
5.5'e geriledi.
Kaynak:
http://www.bloomberght.com/haberler/haber/2027187-avustralyamb-faiz-degistirmedi
http://www.cnbc.com/2017/07/03/reserve-bank-of-australiapolicy-decision-on-interest-rates.html

Vietnam Haberleri
HSBC, Vietnam için 2017 ekonomik büyüme beklentilerini
düşürdü. Hazırlanan rapora göre ekonomik büyümenin bu yıl % 6
olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Hükümetin %6.7 hedefinin
oldukça altında olan tahminin yer aldığı raporda aynı zamanda
turizm sektörünün 2017’nin geri kalanında Vietnam için ana
büyüme unsuru olacağı belirtildi. Nitekim Vietnam İstatistik
Ofisinin verdiği bilgiye göre 2017 ilk çeyreğinde geçen yıla
göre yaklaşık % 30 artışla ülkeyi 6.2 milyon turist ziyaret
etti. Öte yandan, Vietnam Merkez Bankası da faiz oranını %
0.25’den % 6.25’e çıkardı. Yapılan radikal artışta Vietnam
şirketlerinin bankalara olan borcunun etkili olduğu
belirtiliyor.
Kaynak:
http://e.vnexpress.net/news/business/economy/hsbc-lowers-2017economic-growth-forecast-for-vietnam-3615840.html
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Tayland Haberleri
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Tayland Ticaret Bakanı Apiradi
Tantraporn ile iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması
(STA) müzakerelerinin başlamasına ilişkin basın toplantısı
düzenledi. Düzenlenen toplantı sonrası iki Bakan Ortak
Deklarasyon Metnini imzaladı.
Toplantıda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, anlaşmanın
yürürlüğe girmesi ile birlikte Tayland ile ticaret hacmini 3
yıl içinde 2 katına çıkarmayı hedeflediklerimi söyledi. İki
ülke arasında gerçekleşecek Serbest Ticaret Anlaşması ile
ticari ilişkilerin artacağını ve yatırımların hız kazanacağını
kaydeden Zeybekçi, "İlişkiler üst seviyeye çıkacak.
İmzalanacak bir STA ile iki ülkenin birbirine olan ihracatının
yüzde 40 oranında artmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
İlk aşamada mal ticaretini kapsayan bir anlaşma imzalanmasının
planlandığını dile getiren Zeybekçi, sonraki aşamada ise
yatırımlar, hizmetler ve elektronik ticaret alanlarının
serbest ticaret anlaşmasına dahil edileceğini bildirdi.
Zeybekçi, söz konusu alanların da anlaşmaya eklenmesiyle iki
ülke arasındaki ticaretin daha da artacağını belirtmiştir.
Tayland ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticarette
dengesizlik yaşandığını aktaran Zeybekçi, "Tayland'da
karşılıklı ticaretimizde 1 satıyoruz 9 alıyoruz bu
sürdürülebilir bir ilişki değil. Serbest Ticaret Anlaşmasının
bu dengesizliği düzenleyeceğini düşünüyorum. İnanıyorum ki SAT
ile ticaret ve yatırımlar artacak ve yürürlüğe girdiği andan
itibaren 3 yıl içinde ticaret hacmimizi 2 katına çıkaracağız"
diye konuşmuştur. Bakan Zeybekçi, birinci tur müzakereleri
için masaya oturulacağını ve 2 gün süreyle görüşmelerin devam
edeceğini bildirmiştir.
Kaynak:
https://www.dunya.com/ekonomi/tayland-ile-ticaret-2-katinacikarilmak-isteniyor-haberi-373503
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