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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
1 Mayıs 2017 

● Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisine paralel faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. ECB politika fai-

zini %0, borç verme oranını %0.25 ve mevduat oranını -%0.40 seviyesinde bıraktı. Varlık alım miktarı da önceden belir-

lendiği şekilde, Mart ayında aylık 80 milyar €’dan Nisan ayında aylık  60 milyar €‘ya indirildi. Varlık alım programının 2017 

yılı sonuna kadar 60 milyar € seviyesinde devam etmesi planlanıyor. Karar metninde faiz oranlarının daha uzun süre bu 

veya bundan daha düşük seviyelerde kalacağı belirtiliyor. Varlık alım programının enflasyonda ECB hedefi ile tutarlı ve 

sürekli bir iyileşme gerçekleşene kadar devam edeceği, ekonomik görünümün bozulması veya finansal koşulların enflas-

yon hedefi ile tutarsız hale gelmesi durumunda varlık alım programının miktarı ve vadesinin uzatılabileceği ifade ediliyor. 

ECB Başkanı Draghi toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, önceki açılış metninde farklı olarak, Mart ayından 

bu yana açıklanan verilerin Euro Bölgesi’ndeki toparlanmanın giderek sağlamlaştığını ve aşağı yönlü risklerin daha da 

azaldığını teyit ettiğini belirtti.  Draghi, çekirdek enflasyonun ikna edici yukarı yönlü bir hareket göstermediğini bu toplantı-

da da tekrarlarken, orta vadede ancak kademeli olarak artabileceğini söyledi. Euro Bölgesi’nde ekonomik aktivitede topar-

lanmaya rağmen, aşağı yönlü risklerin devam etmesi ve çekirdek enflasyonun düşük seyri göz önünde bulundurulduğun-

da ECB’nin para politikasında yıl sonuna kadar değişikliğe gitmemesi beklenebilir.  Diğer yandan önümüzdeki dönemde 

çekirdek enflasyondaki kademeli bir yükseliş; Fransa seçimlerinin tamamlanmasıyla azalan siyasi riskler ve güçlenen eko-

nomik aktiviteyle beraber ECB’nin Haziran toplantısından itibaren 2018 yılında olası bir sıkılaşmaya yönelik iletişime baş-

lamasına neden olabilir.  

● Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon ilk açıklanan verilere 

göre Nisan’da %1.9’a yükseldi. Ağustos ayından itibaren 

enerji fiyatlarındaki artış ve gıda fiyatlarındaki oynaklığın da 

etkisiyle hızla artarak %0.2’den %2.0’ye yükselen enflasyon 

Mart’ta %1.5’e geriledikten sonra Nisan ayında %1.9’a yüksel-

di. Nisan ayı için beklenti %1.8 seviyesindeydi. Manşet enflas-

yondaki artış hizmet fiyatlarının yanı sıra %7.5 artan enerji ile 

%1.5 artan gıda, alkol ve tütün fiyatlarından kaynaklandı. 

ECB’nin politika kararları için yakından takip ettiği çekirdek 

enflasyon da Nisan ayında kuvvetli bir toparlanma göstererek 

2013’ten bu yana en yüksek seviyesi olan %1.2’ye çıktı. Çekirdek enflasyondaki artışa en fazla destek veren kalem %1.8 

artan hizmet fiyatları oldu. Nisan ayında enflasyon ECB’nin beklentilerine paralel gerçekleşirken, çekirdek enflasyondaki 

artışın Mayıs ayında da devam etmesi ECB’nin söylemini yılın ikinci yarısında sıkılaşma yönünde değiştirmesine neden 

olabilir. 

● ABD’de 2017’nin ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış büyüme 

üç yılın en düşük seviyesine, %0.7’ye geriledi (Beklenti %

1). ABD ekonomisi 2016’nın son çeyreğinde yıllıklandırılmış %

2.1, 2016’nın tamamında ise %1.6 büyümüştü. Büyümedeki 

yavaşlama büyük ölçüde kişisel tüketim harcamalarındaki bü-

yümenin %3.5’ten %0.3’e düşmesinden kaynaklandı. İlk çey-

rekte dayanıklı tüketim malı harcamaları %2.5 azalırken, hiz-

met harcamalarındaki artış da %0.4 ile sınırlı kaldı. Bu dö-

nemde büyümeye en yüksek katkıyı ise %10.4 artan sabit ser-

maye yatırımları yaptı. Büyümedeki bu yavaşlamanın olumlu 

hava şartları nedeniyle enerji kullanımının azalmış olması ve vergi iadelerindeki gecikmeden kaynaklanmış olabileceği 

belirtiliyor. Ekonomide çeyreklik büyüme yavaşlarken, yıllık büyümede önemli bir değişiklik olmadı. İlk çeyrekte ekonomi, 

2016’nın ilk çeyreğine göre %1.9 büyüdü (2016 4Ç: %2). 2. çeyrekten itibaren büyümede hızlanma beklenirken, Trump ’ın 

%3’ün üzerindeki büyüme hedefi gerçekçi görünmüyor. Fed’in 2017 ve 2018 için büyüme beklentisi ise %2.1 seviyesinde. 
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

TCMB Faiz Kararı, Nisan 2017 

● Merkez Bankası (MB) Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında beklentilere paralel politika faizi olan bir hafta 

vadeli repo ihale, gecelik borç verme ve borçlanma oranlarını değiştirmeyerek sırasıyla %8, %9.25 ve %7.25’te sabit tuttu. 

Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 50 baz puan artışla %12.25 seviyesine yükseltti (Bloomberg beklenti: 

11.75%). Karar metnine bu ay yeni giren “Yakın dönemde risk iştahında gözlenen artış maliyet kaynaklı baskıları bir miktar 

sınırlasa da enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaktadır,” ibaresi yıllık enf-

lasyonun Nisan ayında zirveye ulaşmış olabileceğine işaret ediyor. Yine de baskıların ancak bir miktar sınırlanmış olması, 

yıllık enflasyonun Aralık ayına kadar çift haneli seviyelerde devam edebileceği beklentisi TCMB ’nin parasal sıkılaştırmayı 

güçlendirme yönünde karar almasına neden olmuş. Kurda son dönemde yaşanan değer kazancının sürmesi durumunda 

GLP borç verme oranındaki artış TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine (AOFM) yansımayabilir. Nisan ayı başın-

dan bu yana %11.47 - %11.50 bandında hareket eden AOFM toplantıyı takiben %11.7’ye kadar çıktı. Nisan ayı ortasından 

bu yana TL’de 1 aylık opsiyon fiyatlamalarının ima ettiği oynaklık yılbaşından bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi. 

Kurdaki gelişmelerin yanı sıra enflasyon beklentileri de fonlama maliyeti üzerinde etkili olabilir. TCMB ’nin beklenti anketine 

göre 24 ay sonrasına yönelik yıllık enflasyon beklentileri %7.87’ye yükseldi. Beklentilerde ciddi bir iyileşme olana kadar 

fonlamanın geç likidite penceresinden sağlanarak yüksek seviyede kalması beklenebilir. GLP borç verme oranındaki 50 

puanlık artış ile %12.25’e yükselen fonlama maliyeti tavanı, Haziran ayında yapılacak bir dahaki toplantıya kadar kur tara-

fında negatif herhangi bir şok yaşanması durumunda TCMB’ye para politikasında manevra alanı yaratacaktır. 

● Nisan ayı enflasyon raporunda 2017 TÜFE tahmini Ocak ayındaki %8.0 (belirsizlik aralığı:%6.6 - %9.4) seviyesinden %

8.5 (belirsizlik aralığı:%7.3 - %9.7) seviyesine yükseltilmiş. Enflasyonun 2018’de %6.4 seviyesine (belirsizlik aralığı:%4.6 - 

%8.2) gerilemesi öngörülüyor. 2018 yılında enflasyondaki düşüşte enflasyona odaklı para politikası duruşu, birikimli döviz 

kuru etkilerinin 2018’de ortadan kalkması ve ekonomik aktivitede ılımlı seyrin sürmesinin etkili olacağı bekleniyor. MB enf-

lasyonun orta vadede %5 hedefine ulaşacağını öngörüyor. Raporda ve Başkan Çetinkaya’nın açıklamalarında para politi-

kasının enflasyon odaklı olduğu ve enflasyon gerçekleşmeleri, beklentiler ve fiyatlama davranışlarında ciddi bir iyileşme 

olmadan sıkı duruştan vazgeçilmeyeceği vurgulandı. 

Dış Ticaret Dengesi, Mart 2017 

● Mart ayında dış ticaret dengesi 4.5 milyar $ açık verdi. 2017 

Mart ayında ihracat Mart 2016’ya göre %13.6 artarken, ithalat 

%6.9 arttı. Dış ticaret açığı ise Mart 2016’ya göre %10.3 azal-

dı. 12 aylık toplama bakıldığında, ihracat %3 artarak 145.7 

milyar $ olurken, ithalat %0.2 azalarak 202.2 milyar $ oldu. 

Böylece 12 aylık dış ticaret açığı %6 gerileyerek 60.3 milyar $’dan 56.5 milyar $’a indi. Şubat ayında ihracatın ithalatı kar-

şılama oranı %76.3 oldu. (Şubat: %76.6, Mart 2016: %71.8) .Mart ayında ihracattaki artış tüm alt kalemlere yayıldı. Yatı-

rım malları ihracatı Mart 2016’ya göre %13.7, ara malı ihracatı %11.1, tüketim malları ihracatı ise %18.4 arttı. Tüketim 

malları ihracatındaki artış büyük ölçüde %82 artan otomotiv ihracatından kaynaklandı.  

● Toplam ihracat içinde %47 ile en fazla paya sahip olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat, Mart ayında bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %8 arttı. Toplam ihracat içinde son yıllarda ağırlığı artan (%24) Yakın – Orta Doğu ülkelerine ihracat %33 

artarak Mart ayındaki toplam ihracat artışının yarısını oluşturdu. Rusya’ya yapılan ihracat baz etkisiyle %44 artış göster-

mekle beraber önceki yıllara kıyasla düşük seviyede seyretmeye devam ediyor. Enerji ithalatı Mart ayında da enerji fiyatla-

rındaki yukarı yönlü harekete paralel olarak Mart 2016’ya göre %30.5 arttı. 12 aylık dış ticaret dengesindeki iyileşme ise 

azalarak devam etti. 12 aylık enerji açığı Mart 2016’ya kıyasla %11.4 azalarak 25.8 milyar $’a geriledi.  

● Şubat ayında sekteye uğrayan ihracattaki artış Mart ayında tekrar artış gösterdi. Yılın ilk çeyreğinde %9.2 artan ihracat 

büyümeye pozitif katkı yapabilir. İhracattaki artışın önümüzdeki dönemde Avrupa ülkelerindeki ekonomik iyileşme ve kur-

daki rekabetçi seyrin etkisiyle devam etmesi; ithalat tarafında ise enerji açığının genişlemeye devam etmesi beklenebilir. 

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Yurt İçi Gelişmeler 

1 Mayıs 2017 

 

Milyar $ Mar.16 Mar.17 Mar.16 Mar.17

İhracat 12.8 14.5 13.6% 141 146 3%

İthalat 17.8 19.0 6.9% 202 202 0%

Yatırım Malları 3.4 2.5 -28.4% 35 19 -46%

Ara Malı 11.6 14.2 22.0% 137 140 2%

Tüketim Malları 2.7 2.3 -15.0% 28 27 -4%

Dış Tic. Dengesi -5.0 -4.5 -10.3% -60.3 -56.5 -6%

Aylık 12 Ay ToplamYıllık 

% Değ.

Yıllık 

% Değ.
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Dolar libor faizleri yükseldi. 

Küresel hisse senedi piyasaları değer kazandı. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 14:00 itibarı ile güncellenmiştir. 

Geçtiğimiz hafta TL varlıklar değer kazandı. 

1 Mayıs 2017 
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TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti % 11.74’e yükseldi. Gösterge tahvil getirisi %11.34 seviye-
sinde.  
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Avrupa para birimleri değer kazandı. 

Enerji ve değerli madenler değer kaybetti. VIX endeksi geriledi. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 14:00 itibarı ile güncellenmiştir. 

1 Mayıs 2017 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

1 Mayıs 2017 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti
Gerçekle

şen
Önceki Revize Önem

ABD
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık 

Değişim, %) (Mart)
15:30 -0.10% 0.20% Yüksek

ABD
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık 

Değişim, %) (Mart)
15:30 1.60% -- 1.80% -- Yüksek

ABD PMI İmalat (Nisan, Nihai) 16:45 52.8 -- 52.8 -- Orta

ABD ISM İmalat Sanayi Endeksi (Nisan) 17:00 56.5 -- 57.2 -- Orta

Türkiye PMI İmalat  (Nisan) 10:55 52.2 -- 52.3 -- Orta

Almanya PMI İmalat  (Nisan, Nihai) 10:55 58.2 -- 58.2 -- Orta

Euro Bölgesi PMI İmalat  (Nisan, Nihai) 11:00 56.8 -- 56.8 -- Orta

İngiltere PMI İmalat  (Nisan) 11:30 54 -- 54.2 -- Orta

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Mart) 12:00 0.094 -- 9.50% -- Orta

03 Mayıs Çarşamba

Türkiye ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Nisan) 10:00 15.91% -- 16.09% -- Yüksek

Türkiye ÜFE (Aylık Değişim % ) (Nisan) 10:00 0.75% -- 1.04% -- Yüksek

Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık Değişim, %)  (Nisan) 10:00 9.86% -- 9.46% -- Yüksek

Türkiye TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Nisan) 10:00 11.70% -- 11.29% -- Yüksek

Türkiye TÜFE (Aylık Değişim % ) (Nisan) 10:00 1.25% -- 1.02% -- Yüksek

Euro Bölgesi GSYH (Yıllık Değişim % ) (1. Çeyrek, Geçici) 12:00 1.70% -- 1.70% -- Yüksek

Euro Bölgesi GSYH (Çeyreklik Değişim, %) (1. Çeyrek, Geçici) 12:00 0.50% -- 0.40% -- Yüksek

Euro Bölgesi ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Mart) 12:00 4.20% -- 4.50% -- Orta

ABD ADP İstihdam Değişimi (Nisan) 15:15 175k -- 263k -- Orta

ABD PMI Hizmet  (Nisan, Nihai) 16:45 -- -- 52.5 -- Orta

ABD Fed Faiz Kararı 21:00 0.75-1.00% -- 0.75-1.00% -- Yüksek

Almanya PMI Hizmet  (Nisan, Nihai) 10:55 54.7 -- 54.7 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Bileşik (Nisan, Nihai) 11:00 56.7 -- 56.7 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Hizmet  (Nisan, Nihai) 11:00 56.2 -- 56.2 -- Orta

Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık Değişim, %) (Mart) 12:00 0.00% -- 0.70% -- Orta

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (29 Nisan) 15:30 -- -- 257k -- Orta

ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri (Mart, Nihai) 17:00 -- -- 0.70% -- Orta

ABD Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık Değişim, %)  (Nisan) 15:30 2.70% -- 2.70% -- Yüksek

ABD İşsizlik Oranı (Nisan) 15:30 4.60% -- 4.50% -- Yüksek

ABD Tarımdışı İstihdam Değişimi (Nisan) 15:30 193k -- 98k -- Yüksek

Türkiye S&P Kredi Notu Değerlendirmesi -- -- -- -- Yüksek

Haftalık Veri Takvimi

01 Mayıs Pazartesi

02 Mayıs Salı

04 Mayıs Perşembe

05 Mayıs Cuma


