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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

1 Ağustos 2016 

● ABD Merkez Bankası Fed Temmuz ayı toplantısında politika faizini değiştirmedi. Toplantı sonrası açıklanan karar metninde 

ekonomik görünüme yönelik yorumlar Haziran karar metnine kıyasla daha olumlu. Bir önceki ay Mayıs ayı tarım dışı istihdam verisinde 

beklentinin oldukça altında kalan artış sebebiyle iş gücü piyasasında bir yavaşlamadan bahseden Fed üyeleri, bu ayki metinde işgücü 

piyasasında güçlü seyrin devam ettiğini ve ekonomik aktivitede ılımlı bir artış yaşandığını belirtiyorlar. Haziran açıklaması ile paralel 

şekilde düşük enerji ve ithalat fiyatlarının enflasyonun %2 hedefinin altında devam etmesine sebep olduğu, hane halkı harcamalarında 

güçlü artış yaşandığı belirtilmiş. Fed üyeleri, enerji fiyatlarındaki düşüşün kısa vadede enflasyonun düşük seviyelerde devam etmesine 

neden olacağını beklediklerini ifade ederlerken, orta vadede %2 hedefine yaklaşacağını belirtiyor. Bir önceki toplantıda faiz oranlarını 

%0.25-0.50 kararı oybirliği ile alınırken, bu toplantıda karar 9’a karşı 1 oy çokluğu ile alındı. Fed üyeleri ekonomi üzerinde orta vadeli 

risklerinin etkisinin azaldığını açıklandı. Karar metninde para politikasının izleyeceği yolun veri gerçekleşmelerine ve beklentilerine da-

yandırılmaya devam edeceği ve ekonomik şartların ancak ağır ve temkinli faiz artırımına müsaade edeceğinin beklenildiği açıklanıyor. 

İstihdam piyasasında Haziran ayında kuvvetli artış yaşanması ve İngiltere’nin AB’den ayrılma kararının küresel piyasalarda kriz yaşan-

madan atlatılması sonrası Fed üyelerinin ekonomiye dair beklentilerinde olumlu yönde değişikliğe sebep olduğu görülüyor. Ekonomi 

üzerinde orta vadeli risklerin azaldığı açıklaması faiz artırım beklentilerinin bir miktar yükselmesine neden olabilir. Fed bir dahaki top-

lantısını Eylül ayında düzenleyecek ve güncel ekonomik tahminlerini yayımlayacak. Eylül ayına kadar geçecek dönemde ekonomik 

verilerin güçlü gelmesi durumunda faiz artırma olasılığında artış gözlemlenebilir, fakat yılın son çeyreğinden önce bir faiz artırım olasılı-

ğının düşük seviyelerde kalması beklenebilir. 

● Japonya Merkez Bankası faiz oranını ve varlık alım miktarını değiştirmedi. Japonya MB politika faizini -%0.1, varlık alım miktarı-

nı yıllık 80 trilyon yen (~770 milyar $) seviyesinde sabit bıraktı. Toplantı öncesi piyasada MB’sının genişleme yönünde daha fazla adım 

atacağı yönünde beklenti hakimdi. MB’nin bu ayki toplantısında aldığı ek genişleme önlemi borsa yatırım fonu alımlarının iki katına 

çıkarılması ile sınırlı oldu. Enflasyonun MB’nin hedefi olan %2 seviyesinden uzak seyrine rağmen Japonya MB’si diğer gelişmiş ülke 

MB’lerine paralel bekle ve gör stratejisi uygulamayı tercih etti. Japonya’da 10 Temmuz’da yapılan senato seçimlerinden sonra Başba-

kan Abe yeni bir mali teşvik paketi açıklamıştı. MB bu paketin etkilerini görmeden parasal genişleme yönünde daha ciddi adımlar at-

maktan kaçınmış olabilir. Japonya’da tüketici fiyat endeksi Haziran ayında, bir önceki ay olduğu gibi, %0.4 geriledi. Çekirdek enflasyon 

ise bir önceki ayki %0.6 seviyesinden %0.4 seviyesine geriledi. Japon MB başkanı Kuroda Japon ekonomisinin mevcut durumda karşı-

laştığı en büyük sorunun Brexit ve dünya ekonomisinde yaşanan yavaşlamadan kaynaklı küresel belirsizlikler olduğunu belirtti. Geliş-

miş ülke ekonomilerinde beklenen toparlanmanın yavaş gerçekleşmesi Japonya ihracatına olan talebi azaltırken, belirsizliğin arttığı 

dönemlerde güvenli liman arayışı ile Japon Yenine artan talep hem ekonomik aktivite hem de enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı 

oluşturuyor. Euro Bölgesi ve ABD’deki verilerin olumsuz seyretmesi durumunda Eylül ayında yapacağı toplantıda Japonya MB’nin ge-

nişleme yönünde ciddi adımlar atmasına sebep olabilir. 

● ABD ikinci çeyrek büyümesi beklentilerin altında kaldı. ABD ekono-

misi yılın ikinci çeyreğinde %2.5 olan beklentilerin altında %1.2 büyüme 

gösterdi. %0.7 olarak açıklanan ilk çeyrek büyümesi %0.8’e revize edildi. 

Düşük gelen büyüme rakamında zayıf özel sektör yatırımlarının etkisi var. 

Özel yatırımlar ikinci çeyrekte %3.2 daraldı. Bu oran son 7 yıldaki en sert 

düşüş. Stoklar 8.1 milyar $ azalarak büyümeye 1.16 baz puan negatif 

katkı yaptı. Hanehalkı harcamaları ise ikinci çeyrekte %4.2 büyüdü ve 

2.83 puan katkı sağladı. Piyasa beklentisinin oldukça altında kalan ikinci 

çeyrek büyümesi Fed üyelerinin 2016 büyüme tahminlerinin gerçekleşme 

olasılığını da oldukça düşürmüş durumda. Bloomberg’de hesaplanan 

olasılıklara göre Fed faiz açıklaması sonrası %28 olan Eylül ayı faiz artırım olasılığı büyüme verisi açıklaması sonrası %20 seviyesine 

gerilemiş durumda. Vadeli işlemler piyasasında ise Ocak 2017’de faiz artırımına işaret eden fiyatlamalar da Nisan 2017’ye ötelenmiş 

durumda.  
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Dış Ticaret Dengesi, Haziran 2016  

 

● Haziran ayında dış ticaret dengesi beklentilerin hafif üzerinde (Bloomberg: 
-6.4 milyar $) 6.6 milyar $ açık verdi. Yıllık dış ticaret açığı 58.1 milyar $’la 
bir önceki ayki seviyesine paralel, 2015 Haziran ayına göre ise %26 aşağı-
da gerçekleşti. Enerji fiyatlarındaki olumlu seyir, Euro Bölgesi’ndeki topar-
lanmanın devam etmesi ve net altın ticaretindeki olumlu seyir dış ticaretteki 
iyileşmeyi destekliyor. Diğer taraftan jeopolitik  risklerin devam etmesi ise 
ihracat tarafındaki toparlamayı sınırlamaya devam ediyor. Haziran ayında 
ihracat %8.1 artarak 12.9 milyar $ olurken, ithalat ise Ağustos 2014’ten beri 
ilk defa yıllık olarak artış (%7) gösterdi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 
%66.3 seviyesinde sabit kaldı (2015 Haziran: %65.7)  

● İhracat tarafında bir önceki yıla göre düzelme devam ederken, Mayıs 
ayında başlayan hammadde ihracatındaki artış ihracatı Haziran ayında da 
destekledi. Hammadde malı ihracatı işlen görmüş hammadde ihracatındaki 
artışla bir önceki yılın Haziran ayına göre %16.6 arttı. Yatırım malı ihracatında  %5.8’lik yükseliş görülürken, tüketim malları ihracatı ise 
yatay seyretti. Tüketim malları ihracatının yatay kalmasında Mayıs ayında hızlı bir artış gösteren otomobil ihracatındaki artışın (bir önceki 
yıla göre %48) Haziran ayında normalleşmesi (bir önceki yıla göre %3 artış) etkili oldu.  Ülke gruplarına göre ise %55 ile toplam ihracat 
içinde en büyük paya sahip Avrupa ülkelerine olan ihracat Haziran ayında bir önceki yıla göre %11.2 artış kaydetti. Kuzey Afrika ülkeleri-
ne  ve Rusya’ya olan ihracattaki düşüş trendi ise devam etti. Yılın ilk yarısında Kuzey Afrika ülkelerine olan ihracat %7 gerilerken, Rus-
ya’ya olan ihracat da %45  gerileme gösterdi. Dalgalı seyreden net altın ihracatı ise Mayıs ayında  olduğu gibi Haziran ayında da  pozitif 
(477 milyon $) seyretti.  

● Enerji ithalatındaki gerilemenin desteğiyle düşüş trendinde olan ithalat Haziran ayında enerji dışı ithalatın artmasıyla (%15) artış göster-
di. Enerji ithalatında devam eden düşüşle net enerji dengesi Haziran 2015’teki 42.2 milyar $ seviyesinden 26.4 milyar $ seviyesine gerile-
di.  

● Aylık bazda ithalat tarafındaki yükselişle aylık dış ticaret açığı bir önceki yıla göre genişlese de düşük enerji fiyatları ve AB kaynaklı 
talep artışı dış ticaret dengesini destekliyor. Buna ek olarak Rusya’yla olan ilişkilerde son dönemde gözlenen düzelme eğilimi  dış ticaret 
dengesinde önümüzdeki dönemde olumlu etki yaratabilir. Diğer taraftan, İngiltere’nin referandum sonrasında AB’den ayrılma süreciyle 
ilgili gelişmeler orta-uzun vadede bu ülkeyle dış ticaretin baskı altına kalmasına neden olabilir.  

 

III. Enflasyon Raporu, 2016 
 
● Enflasyon: 

MB, 2016 ve 2017 enflasyon tahminlerini değiştirmedi. Ocak enflasyon raporunda %7.5 (belirsizlik aralığı:%6.1-%8.9) olan 2016 yıl sonu 
TÜFE tahmini yine %7.5 (belirsizlik aralığı:%6.6 - %8.4) seviyesinde bırakıldı. 2017 TÜFE tahmini de değiştirilmeyerek %6.0 (belirsizlik 
aralığı: %4.3 - %7.7) seviyesinde bırakıldı. MB enflasyonun 2018 sonunda %5 hedefine ulaşacağını öngörüyor. Yılın ikinci çeyreğinde 
enflasyon işlenmemiş gıda ve tütün fiyatlarındaki artış kaynaklı  yükseldi. MB gıda fiyatlarında ikinci çeyrekte yaşanan artıştan sonra Gı-
da Komitesi’nin çalışmalarının ve turizm kaynaklı dönemsel gıda talebi azalışının etkisi ile 2016 yılsonunda gıda fiyat enflasyonunun bir 
önceki döneme göre daha düşük gerçekleşeceğini tahmin ediyor. MB gıda enflasyonu varsayımı 2016 yılı için % 9 seviyesinden % 8 se-
viyesine güncellenirken, 2017 yılı için % 8 olarak korudu. Gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonu Mart sonunda %4.6 seviyesinde iken, 
Haziran ayı itibarıyla %6.6’ya yükselmiş durumda. Nisan raporunda 40$ olarak belirlenen petrol fiyatları varsayımı, 2016 için 44$’a yük-
seltildi. 2017 için petrol fiyatı varsayımı 45$’dan 52$’a yükseltildi. Gıda enflasyonunda yılın ikinci çeyreğinde artış yaşanırken çekirdek 
enflasyonu oluşturan temel mal ve hizmet gruplarında yıllık enflasyon geriledi. Çekirdek kalemlerdeki iyileşme gıda ve enerji  kaynaklı 
enflasyon artışını kısmen dengeledi. MB, iktisadi faaliyette kısa vadede beklenen ivme kaybının çekirdek enflasyonda düşüşe sebep ola-
cağını bekliyor. MB Başkanı Murat Çetinkaya bir önceki raporda belirttiği gibi enflasyonun %5 hedefine çekilmesi ve kalıcı fiyat istikrarının 
sağlanması için MB’nin bütün paydaşlarla ortak çalışmalarının süreceğini açıkladı. 

● Para Politikası: 

MB, para politikasında sadeleşme adımlarının makul bir sürede tamamlanıp dar ve simetrik bir koridor oluşturarak fonlamanın tek faiz 
oranı üzerinden yapılmaya başlamasını hedeflediğini belirtti. Başkan Çetinkaya, para politikasında sadeleşmenin öngörülebilirliği artıraca-
ğını bunun da ülke riskine pozitif yansıyacağını açıkladı. MB, sadeleşmenin tamamlanacağı süre ve sonucunda oluşacak faiz seviyesi 
konusunda kesin bir bilgi vermedi. Sadeleşme yönünde adımların devamını ve para politikasının öngörülebilir olmasını sağlayacak şartla-
rın mevcut olduğunu belirten Çetinkaya adımların mümkün olduğu hızda atılacağını nihai politika faizinin süreç sonucunda bell i olacağını 
açıkladı. Sadeleşme adımlarına paralel olarak MB Mart ayından beri ağırlıklı ortalama fonlama faizini %8.9 seviyesinden 25 Temmuz 
itibarıyla %8’in hemen altına kadar temkinli bir şekilde indirmiş durumda. 

● Ekonomik Aktivite: 

MB, ikinci çeyrekte ekonomik aktivitede yaşanan ılımlı ve istikrarlı seyrin, bir miktar yavaşlama ile yılın geri kalanında da devam etmesini 
öngörüyor. Büyümeye en büyük katkının iç talepten gelmeye devam etmesi bekleniyor. İç talep koşulları ve küresel ekonomide ıl ımlı bü-
yüme sayesinde özel yatırımlarda yılın ikinci yarısında sınırlı bir artış olasılığı olsa da, temel olarak büyümenin tüketim harcamaları artı-
şında gelmesi bekleniyor. MB’ye göre dış talep tarafında ise ticaret ortaklarımızda beklenen yavaş toparlanma ile bir miktar iyileşme bek-
lenebilir. MB, son dönemde yurtiçinde yaşanan gelişmelerin turizm gelirleri kanalıyla iktisadi faaliyet ve cari denge üzerinde kısa vadede 
aşağı yönlü risk oluşturduğunu belirtiyor.  

1 Ağustos 2016 

 

Milyar $ Haz.15 Haz.16 Haz.15 Haz.16

İhracat 11.9 12.9 8% 151 142 -6%

İthalat 18.2 19.5 7% 229 200 -13%

Yatırım Malları 3.1 4.0 32% 36 19 -46%

Ara Malı 12.5 12.8 3% 164 136 -17%

Tüketim Malları 2.6 2.6 -1% 29 28 -3%

Dış Tic. Dengesi -6.2 -6.6 5% -78 -58 -26%

Aylık 12 Ay ToplamYıllık 

% Değ.

Yıllık 

%  Değ.
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USD LİBOR faizleri bu hafta yükseldi. Yen ve Euro LİBOR faizleri negatif bölgede.   

Dünya borsalarında karışık seyir hakimdi. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 13:15 itibarı ile güncellenmiştir. 

TL varlıklar geçtiğimiz hafta değer kazandı. 

1 Ağustos 2016 
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Gösterge tahvil getirisi %9.28 seviyesinde. 
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GOÜ ortalaması Dolar’a karşı değer kazandı. 

VIX endeksi bu hafta geriledi. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 13:15 itibarı ile güncellenmiştir. 

1 Ağustos 2016 
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Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  


