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Güncel Göstergeler Tablosu

Dünya ve Türkiye Emtia Fiyatları (USD)/ Tarih

ABD Buğday fiyatı (100 Bushel) = 2722 Kg
Londra Şeker fiyatı (Ton)
Dünya Borsa Bakır fiyatı (Libre)
Dünya Ortalama Demir cevheri fiyatı (Ton)
Dünya Nasdaq Borsa 1. sınıf Tomruk Kereste (metreküp)
Türkiye 3. sınıf Tomruk fiyatları Karaçam (metreküp)
Türkiye Kereste fiyatları (metreküp)
Türkiye Sunta ham 2100x2800 – 18 mm.
Türkiye Sunta lam ham 2100x2800 – 18 mm.
Türkiye Mdf 2100x2800 – 18 mm.
Türkiye Mdf lam ham 2100x2800 – 18 mm.
Dünya Pamuk (Libre)
Geriye Doğru Son 12
Ay Türkiye İhracatı
2 0 1 , 3 4 0 M i l ya r $
Temmuz Ayı Türkiye
İhracatı

1 6 , 4 1 3 M i l ya r $
Temmuz Ayı Türkiye
İthalatı
20,723 Milyar$

Son 12 Ay Türkiye
Mobilya İhracatı

4 Milyar$
Temmuz ayı Mobilya
İhracatı
350 Milyon $

1 Ağu 2019

1 Ağu 2020

1 Ağu 2021

448,23
338,42
2,981
96,42
415,01
67,00
174,00
19,73
26,55

533,61
355,71
2,5241
58,42
1.050,00
64,00
168,00
15,96
21,63

700,60
451,40
4,4815
213,52
550,15
120,00
265,00
26,35
31,95

29,03
37,80
66,73

22,51
30,01
60,98

36,82
44,40
89,44

Başkan Ercan Ata’dan sektör
değerlendirmesi.
2019 yılında Türkiye mobilya üretimi
11 milyar dolar olup bu üretimin 7.9
milyar doları (ortalama kurdan 45 milyar
TL) perakende olarak iç pazara satılmış
3.05 milyar doları ihraç edilmiştir. İthalat
ise 548 milyon dolar olmuştur.
2020 yılında mobilya üretimi hızlı
başlamış «pandemi» İle yavaşlamış; yılın
ikinci yarısı tekrar artmıştır. Üretim 12
milyar dolar olup; 8.5 milyar doları
(ortalama kurdan 50 milyar TL) iç
pazarda perakendede satılırken 3.4
milyar doları ihraç edilmiştir. 2020
yılında ithalat 498 milyon dolar
olmuştur.
2021 yılı ilk altı ayında sunta mdf kısıtı
ve hammaddeye ulaşımdaki zorluk
nedeni ile üretim sınırlı kalsa da son iki
ayda ciddi bir üretim artışı sağlanmıştır.
Yılın tamamında 12.5 milyar dolar
üretim ve 8.5 milyar dolar (72 milyar TL)
perakende satış öngörümüz vardır. Yılın
ilk altı ayında 2 milyar dolar mobilya
ihraç edilirken yaklaşık 280 milyon dolar
ithalat vardır. Yıl sonunda ihracat ve
rakamının 3.8 – 4 milyar dolar; ithalatın
ise 550 - 580 milyon dolar bandında
olacağı öngörülmektedir.

2023 Türkiye İhracat
Hedefi
2 2 5 M i l ya r$

2023 Türkiye Mobilya
İhracat hedefi
5 Milyar$

Temmuz Ayı TÜFE
Aylık / Yıllık
Aylık - %1,80
Yıllık - %18,95
Temmuz Ayı ÜFE

Aylık / Yıllık
Aylık - %2,46
Yıllık - %44,92

Euro / Dolar / Çapraz Kur
Euro - 10,1700
Dolar - 8,6158
Çapraz K.- 1,1762
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Türkiye ve yurt dışında geçen haftalarda hangi gelişmeler oldu?
Gelin birlikte bir göz atalım…
1 - Türkiye’den gelişmeler
• Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresi Eylül ayı sonuna kadar uzatıldı.
• Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranı’nın süresi 30/09/2021 tarihine uzatıldı.
• 2021 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, % 10,2 artarak 16 milyar 413 milyon dolar, İthalat, % 17 artarak 20 milyar
723 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, % 13,9 artarak 37 milyar 136 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı
ise % 79,2 olmuştur.
• TÜİK Enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon (TÜFE) temmuzda %1,80 artarken, yıllık bazda %18,95 oldu. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
Temmuz ayında %2,46 artarak yıllık %44,9 oldu.
• Enflasyon Araştırma Grubu ENAGrup, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Temmuz ayında %4,89 arttığını, Ocak-Temmuz 2021 dönemi enflasyon
oranı ise %25.14 olarak gerçekleştiğini açıkladı.
• TCMB yıl sonu enflasyon hedefini %16,30 olarak yukarı yönlü revize ederken, yıl sonu dolar tahmini ise 8,94’e düşürüldü.
• Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun katılımıyla Congresium Ankara'da düzenlenen
Türkiye-Angola İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin başlangıcından bu yana böyle bir etkinliği
ilk defa yüz yüze gerçekleştirdiklerine işaret etti. Afrika'nın en büyük ekonomileri arasında yer alan Angola ile ticari ve ekonomik ilişkilerin
geliştirilmesine büyük önem verdiklerini dile getiren Muş, etkinliğin Angola ile gelecekte kurulacak güçlü iş birliği tohumlarının atılmasına
vesile olacağına inandığını söyledi.
• Merkez Bankası resmi rezerv varlıkları 23 Temmuz itibarıyla 105,04 milyar dolar (9 Temmuz 104,04 Milyar) *Döviz varlıkları 61,48 milyar
dolar (9 Temmuz 61,0 Milyar) *Altın cinsinden rezerv varlıkları 42,01 milyar dolar(9 Temmuz 41,49Milyar) olarak gerçekleşti.
• Hizmet sektöründe üretici enflasyonu 6.4% artışla yıllık 34% oldu.
2 - Yurt dışından gelişmeler
•

Özbekistan hükümetinin kararına uygun olarak yabancı hammaddelerin gümrük yükümlülüklerini basitleştirmek için 1 Ağustos 2021'den
itibaren:
a) Gümrük rejiminin talebi üzerine yabancı bir müşterinin yokluğunda bile işleme faaliyetlerine izin verilecek;
b) Bir ticari kuruluşun yurt dışından hammadde satın almasına ve bunları Özbekistan’da gümrük vergileri ödemeden işledikten sonra herhangi
bir yabancı ortağa satmasına izin veren ihracat, ithalat, satış ve satın alma için yeni tür dış ticaret sözleşmeleri tanıtılacak;
c) Yerli ihracatçıların yabancı bir ülkeden ürün satın almalarına ve ithalat yapmadan doğrudan üçüncü bir ülkeye satmalarına izin verilecek.
• ABD'de 2.çeyrekte GSYH artışı %6,5 oldu. (Beklenti %8,5)
• Euro Bölgesi'nde ÜFE, en yüksek oran olan %10,2 olarak açıklandı. Gelişmiş ülkelerde enflasyon riski artmaya devam ediyor.
• Euro Bölgesi Aylık Perakende Satışlar: %1,5 oldu. Beklenti: %1,7 idi. Önceki: 4,1%.
• Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik, 3 Ağustos 2021 tarihli ve 31557 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
• Almanya'da Temmuz ayında enflasyon %3.8'e sıçradı. Bu son 13 yılın en yüksek enflasyon oranı. Nisan 2021'de yıllık enflasyon %2 idi.
• İngiltere Başbakanı Johnson: İngiltere ile ABD arasında bir ticaret koridoru görüşülüyor dedi.
• Belarus, 19 Temmuz tarihli 121-3 sayılı Kanun, gümrük düzenlemesinin bazı yönlerini değiştirmiştir. Kanunun yapısı Avrasya Ekonomik
Bölgesi (EAEU) Gümrük Kodunun yapısına uygun hale getirilmiştir. Kanun, gümrük idarelerinin temel görev ve haklarına, eşyanın gümrük
işlemlerine tabi tutulmasına ve gümrük kontrolünün yürütülmesine ilişkin hükümlere açıklık getirmektedir.
• Vietnam, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından yayınlanan 2021 Dünya Yatırım Raporuna göre küresel olarak en çok
doğrudan yabancı yatırım (DYY) çeken ilk 20 ülke arasına girdi. Vietnam, geçen yıl 16 milyar ABD doları DYY çekmiş olup, 2019'a kıyasla global
listede beş sıra yükselerek 19. sırayı aldı. Vietnam ilk defa bu listeye girmiş oldu. Küresel DYY akışları, bir önceki yılki 1,5 trilyon ABD doları
seviyesinden %35 azalarak 2020'de 1 trilyon ABD dolarına düşmüştü.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM GÜNDEM VE AÇIKLANACAK VERİLER: Tüik 10 Ağustos 2021 Salı günü İşsizlik oranı, tarım dışı işsizlik oranı, istihdam
oranı, işsizlik sayısı, işgücüne katılım oranı açıklanacak. TCMB 12 Ağustos 2021 Perşembe günü beklentilerin oluştuğu Para Politikası Kurulu
toplantısını yapacak. 13 Ağustos 2021 Cuma günü konut satış istatistikleri açıklanacak. 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü Türkiye’nin tarım
verileri gelecek. 17-18 Ağustos 2021 tarihlerinde özel sektör ve kamu kısa vadeli borç stok verileri açıklanacak.
Önümüzdeki günlerde ABD’de gözler enflasyonda olacak, AB’de büyüme göstergeleri izlenecek, Asya cephesinde de gündem enflasyon
olacak.

***Uyarı: Okuduğunuz bu bülten güvenilir olduğuna inanılan, kamuya açık kaynaklardan elden edilen veriler derlenerek sadece bilgilendirme
amaçlı Omsiad, bülten içinde yer alan bilgilerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması nedeni ile oluşabilecek zararlardan ötürü
sorumluluk kabul etmemektedir.
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