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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

2 Mayıs 2016 

● FED faiz oranlarını değiştirmedi. ABD Merkez bankası Nisan ayı toplantısında faizi değiştirmedi. Toplantı 

sonrasında açıklanan karar metninde ekonomik aktivitede Mart ayından bu yana yavaşlama gözlemlense de işgücü 

piyasasında iyileşmenin devam ettiği, hane halkı gelirlerinde ve tüketici güveninde artış yaşansa da harcamalarda ve 

özel sektör yatırımlarında düşüş yaşandığı, konut sektöründe iyileşmenin devam ettiği ve ihracatta zayıf bir seyir 

olduğu belirtildi. Enflasyonun ise enerji fiyatlarındaki ve ithalat fiyatlarındaki düşüşle Fed’in uzun vadeli beklentisinin 

altında seyrettiği ifade edildi. Fed üyeleri, enerji fiyatlarındaki düşüşün kısa vadede enflasyonun düşük seviyelerde 

devam etmesine neden olacağını beklediklerini ifade ederlerken, orta vadede %2 hedefine yaklaşacağını belirttiler. Fed 

işgücü piyasasında toparlanmanın devam etmesi ve fiyat istikrarının sağlanması için faiz oranlarını %0.25 – 0.50 

bandında bırakmaya karar verdiğini açıkladı. Amerikan ekonomisine dair değerlendirmede bir önceki aya göre ciddi bir 

farklılık görülmezken, üyelerin geçen ayki metinde küresel ekonomik ve finansal gelişmeleri bir risk olarak gördükleri 

ifadesine bu ay yer verilmedi. Fed’in önceki karar metinlerine paralel olarak önümüzdeki dönemde faiz politikasına 

yapılacak değişiklikler için ekonomik görünüm, işgücü piyasası, enflasyon gerçekleşmeleri, beklentileri ve uluslararası 

finansal piyasalardaki gelişmelerin izleneceğini belirtildi. Yine geçen aylardaki gibi, Fed bu faktörlerin ancak kademeli 

faiz artırımlarına izin vereceğini öngörüyor. Bloomberg’de geçtiğimiz hafta %19.6 olan Haziran toplantısı faiz artırım 

olasılığı Nisan toplantısı sonrası %23’e yükselmiş durumda. Opsiyon fiyatlamaları üzerinden yapılan hesaplamalar ise 

halen yılın 4. çeyreğinde %0.25’lik tek bir faiz artırımına işaret ediyor. 

● ABD ilk çeyrek büyümesi beklentilerin altında kaldı. ABD 

ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0.7 olan beklentilerin altında %0.5 

büyüme gösterdi. Düşük gelen büyüme rakamında her yıl olduğu gibi 

ilk kış döneminin olumsuz etkisi görülmekte. Fakat mevsim etkisinin 

ötesinde büyüme hızındaki yavaşlama ABD ekonomisinin 

performansına dair negatif sinyaller vermekte. ABD ekonomisinin 

Fed’in %2.2 olan 2016 tahminine ulaşması için yılın kalan 

çeyreklerinde ortalama %2.7 ile büyümesi gerekiyor. %0.5’lik büyümeye en büyük katkı iç talepten geldi. İlk çeyrekte %

14.8 artış gösteren konut sektörü de büyümeye pozitif katkı sağladı. Öte yandan özel sektör yatırımları ve net ihracat 

büyümeye negatif katkı sağladı. Bu hafta açıklanan büyüme verisi ilk defa açıklandı. Mayıs ve Haziran aylarında iki 

revizyon açıklaması olacak, fakat Fed üyelerinin faiz kararı metninde belirttiği gibi ilk çeyrekte ABD ekonomisinde ciddi 

bir yavaşlama söz konusu. Büyüme verisi hafta içi yayımlanan faiz kararı metnine paralel olarak Fed’in para 

politikasında sıkılaşmanın bu yıl çok temkinli ve kademeli olabileceğine işaret ediyor.  

● Japonya Merkez Bankası para politikasında değişikliğe gitmedi. Japonya Merkez Bankası (BOJ) bu ayki 

toplantıda bankaların BOJ'da park ettikleri paraya uygulanan faizi -%0.1'de, varlık alım programını ise 80 trilyon yen 

(yaklaşık 674 milyar $) tutarında sabit tuttu. Merkez Bankası Ocak ayında başladığı negatif faiz  uygulamasının 

borçlanma maliyetlerini düşürerek kredilerde hızlanma getirmesini bekliyor. Banka negatif faizin etkilerini 

değerlendirmek için bu toplantıda politikada bir değişikliğe gitmedi. BOJ ayrıca enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü 

revizyon gerçekleştirdi. %2 seviyesinde bulunan enflasyon hedefine 2017 yılının ilk yarısında ulaşılacağı tahminini, 

2017 mali yılı olarak değiştirildi. BOJ son 3 senedir politika faizini düşük seviyede tutarak ve varlık alımları yaparak 

ekonomiyi canlandırmayı ve Mart ayı itibarıyla -%0.1 seviyesinde olan yıllık enflasyonun %2’lik hedefe doğru 

yükselmesini sağlamaya çalışıyor. 
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Dış Ticaret Dengesi, Mart 2016  
● Mart ayında dış ticaret dengesi öncü verilere paralel (-4.97 milyar 

$)  4.95 milyar $ açık verdi. İthalat bir önceki yılın aynı ayına göre %5 

gerileyerek 17.8 milyar $ olurken, ihracat ise %2 artarak 12.8 milyar $ 

oldu. 2015 Mart ayında %66.9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise %

72.1 seviyesine yükseldi. Yıllık dış ticaret açığı %27’lik gerileme ile 60 

milyar $ oldu.  

● İhracat kalemlerine baktığımızda hammadde malı ihracatındaki düşüşün 

devam ettiğini, bunun dışındaki kalemlerde artış yaşandığını görüyoruz. Yatırım malı ihracatı bir önceki yılın Mart ayına göre %16 artış 

gösterirken, tüketim malları ihracatında %3’lük yükseliş yaşandı. Hammadde malı ihracatı ise %2 geriledi. Ülke grupları bazında ise %49 

ile ihracatımızda en büyük paya sahip AB ülkelerine ihracatımızda bir önceki yılın Mart ayına göre %18.1’lik yükseliş ile art ış devam etti. 

Kuzey Afrika ülkelerine ihracatımız ise Şubat ayında son 6 ay içerisindeki ilk artışını gerçekleştirdikten sonra, Mart ayında düşüşüne 

devam etti ve geçen yılın aynı dönemine göre %3.6 geriledi. Rusya’ya ihracatımız ise düşüşüne devam ederken, Mart ayında ihracat 

geçen yıla göre %60 geriledi. Net altın ihracatı ise Mart ayında 982 milyon $ ile yüksek seyrine devam etti. 2015 ikinci yarısından itibaren 

normalleşme sürecine giren net altın ihracatında 2016 yılıyla beraber tekrar artış görülmeye başlandı. (2015 4.çeyrek aylık ortalama: 276 

milyon $, 2016 1. çeyrek ortalama: 882 milyon $).  

● İthalat tarafında ise enerji ithalatı belirleyici olmaya devam ediyor. İthalatta en büyük paya sahip ara malı ithalatındaki %12’lik düşüş, 

toplam ithalatta %5 oranında yaşanan gerilemenin ana sebebi olmaya devam etti. Ara malı ithalatının zayıflamasında ise petrol 

fiyatlarındaki düşük seyrin olumlu katkı yaptığı enerji ithalatındaki %40’lık düşüş etkili oldu. Enerji ithalatında devam eden düşüş ile 12 

aylık enerji dengesi Mart ayında 29.1 milyar $ seviyesine geriledi. (Mart 2015: 46.7 milyar $). Ayrıca sanayi sektörü hammadde ithalatında 

devam eden düşüş (-%5) ve tüketim malları ithalatında Mart ayında yaşanan gerileme de ithalatın düşmesinde etkili oldu. Yatırım malları 

ithalatında ise Şubat ayında başlayan artış devam etti ve %23 artış yaşandı.  

 
II. 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:%6.3 - %8.7) seviyesinde bırakıldı. 2017 TÜFE tahmini de değiştirilmeyerek %6.0 (belirsizlik 

aralığı: %4.2 - %7.8) seviyesinde bırakıldı. MB enflasyonun 2018 sonunda %5 hedefine ulaşacağını öngörüyor. Yılın ilk çeyreğinde 

enflasyonda işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşe dayalı bir gerileme yaşandı. Gıda fiyatlarındaki yüksek oynaklık sebebiyle MB 2016 ve 

2017 yılı gıda enflasyonu beklentilerinde değişikliğe gitmedi. 2016 gıda enflasyonu beklentisi %8, 2017 gıda enflasyonu beklentisi %8. 

Ocak raporunda 37$ olarak belirlenen petrol fiyatları varsayımı, 2016 için 40$’a yükseltildi. 2017 için petrol fiyatı varsayımı 44$’dan 45$’a 

yükseltildi. Yılın ilk çeyreğinde enflasyonun düşüş göstermesinde ana etkenin işlenmemiş gıda fiyatları olduğu belirtildi. MB, gıda 

fiyatlarındaki oynaklığın yüksek olması ve çekirdek enflasyonun hala yüksek seviyelerde olması nedeniyle enflasyon tahminlerinde 

herhangi bir değişikliğe gitmedi. Çekirdek enflasyonun yılsonunda manşet enflasyona yakınsaması bekleniyor.  

● Para Politikası: 

MB’nin hedefi para politikasını daha sade ve öngörülebilir kılmak. Başkan konuşmasında, para politikasındaki gelişmelerin enflasyon 

görünümüne bağlı olmaya devam edeceğinin altını çizdi. MB para politikasında sadeleşmenin tanımının Ağustos 2015 metninde belirtildiği 

gibi “tek bir politika faizi ve çevresinde dar, simetrik bir koridor” olduğunu tekrarladı. Son iki aydır koridorun üst bandında yapılan faiz 

kesintilerinin koşulların müsaade ettiği en uygun sadeleşme adımı olduğu belirtildi. Başkan Çetinkaya son dönemde finansal koşulların 

geniş faiz politikasına olan ihtiyacı azalttığını açıklarken, finansal koşullarda bu ihtiyacı tekrar doğuracak gelişmeler oluşması riskine karşı 

adımların ihtiyatlı atılacağını ekledi. 

● Ekonomik Aktivite: 

MB 2016’nın ilk çeyreğinde ekonomik aktivitede güçlü seyrin devam ettiğini belirtti. MB, ilk çeyrekte hem iç hem de dış talebin ekonomiye 

olumlu katkı yapmasını bekliyor. Güçlü istihdam performansı ve asgari ücret artışı ile iç talep 2016 yılında daha da güçlü gerçekleşebilir.  

 

2 Mayıs 2016 



4 

 

Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

H
a
ft

a
lı

k
 v

e
 A

y
lı

k
 G

e
ti

ri
 

 

P
a

ra
 P

iy
a

s
a

la
rı

 
H

. 
S

e
n

e
d

i 
P

iy
a

s
a

la
rı

 

12 ve 6 aylık USD LİBOR faizleri bu hafta yükseldi. Yen LİBOR faizi negatif bölgede.   

Küresel hisse senedi piyasalarının geneline negatif seyir hakimdi.  

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 12:00 itibarı ile güncellenmiştir. 

 

Bu hafta gelişmekte olan ülke piyasaları negatif seyretti.  

2 Mayıs 2016 
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Gösterge tahvil getirisi %9.21 seviyesinde. 
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Gelişmekte olan ülke para birimleri bu hafta Dolar’a karşı değer kazandı.  

Emtia endeksleri bu hafta tarım hariç yükseliş gösterdi. VIX endeksi hafif yükseldi.   

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 12:00 itibarı ile güncellenmiştir. 

2 Mayıs 2016 
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Enflasyon daha ne kadar düşer?  
 
Geçtiğimiz yılı yüksek gıda fiyatları ve döviz kuru hareketlerinin yukarı yönlü baskısıyla %8.8 seviyesinde tamamlayan tüketici enflasyonu 

Ocak ayında da artışını devam ettirerek %9.6 ile çift haneli seviyelere yaklaşmıştı. Ancak hem tüketici fiyat endeksi (TÜFE) hem de 

üretici fiyat endeksi (ÜFE) son iki aydır gıda fiyatlarındaki gerileme ve kurların stabil olmasının etkisiyle aşağı yönlü bir seyir izliyor. En 

son açıklanan Mart ayı verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki yıllık artış %7.5 olurken, üretici fiyatlarındaki artış ise %3.8 ile sınırlı. 

Enflasyon sepetinde ağırlığı en fazla olan (%22) gıda kalemindeki yıllık enflasyon ise %4’e kadar gerilemiş durumda. Bu noktada en 

önemli konu bu düşüş trendinin devam edip etmeyeceği. Bunun için geçtiğimiz dönemde enflasyonun yükselmesinin nedenlerine 

bakılabilir: 

 

İlk olarak, enflasyonun son üç yılda hedef aralığının üst sınırının (%7’nin) üzerinde 

seyretmesinde TL’deki değer kaybı etkili oldu. 2013 sonunda Fed’in parasal 

genişleme programını sonlandıracağı açıklamasıyla bir önceki yıl sonuna göre %21 

değer kaybıyla 2.15 seviyesine yükselen $/TL kuru 2014 sonunda 2.30’lu seviyelere 

yükseldi.  2015 yılında da  $/TL %25 değer kaybıyla 2.90’lı seviyelere çıktı. TL’deki 

değer kaybının enflasyona etkileri gecikmeli de olsa görülüyor. Merkez Bankası’nın 

yaptığı analizlerde kurdaki değer kaybının enflasyona geçişkenliğinin 12-18 ay arası 

sürebileceğini gösteriyor. 2015 yılında kurdaki %25’lik değer kaybının manşet 

enflasyona etkisi 2.5 puan civarında oldu. 2016 yılında ise Şubat ortasından itibaren TL 

volatilitesi belirgin bir şekilde azaldı. Bölgede devam eden jeopolitik risklere karşın 

küresel olarak merkez bankalarının attığı genişleyici adımların etkisiyle Şubat ortasından itibaren Türkiye dahil tüm gelişmekte olan 

ülkelere sermaye akımları hızlandı. Mart ayı başından itibaren $/TL 2.81 – 2.93 arasında dar sayılabilecek bir bantta hareket ediyor. 

Sene başından beri değer kazancı %4 civarında. (Yandaki Grafik).  

 

Enflasyonun yüksek ve volatil seyretmesinde gıda fiyatları etkili oldu. TÜFE 

sepetinin %22’sini oluşturan gıda fiyatlarındaki değişim enflasyon üzerinde belirleyici 

oluyor. 2014 yılında kuraklık  gıda fiyatlarında yükselişe (yıllık %12.9) neden olurken, 

2015 yılında benzer nedenlerle gıda enflasyonu %11 ile yüksek bir seviyede 

seyretmişti. 2016 yılında ise hem  gıda fiyatlarını düşürmek için alınan önlemler ve 

olumlu seyreden hava koşullarının etkisiyle hem de yüksek baz yılı desteğiyle yıllık 

işlenmemiş gıda enflasyonu %4.6’ya (Mart 2014’te %14’tü) kadar geriledi. Mart ayı 

itibarıyla gıda enflasyonu da  Şubat 2013’ten beri en düşük seviyesi olan %4’e kadar 

gerilemiş durumda (Yandaki Grafik). Gıda fiyatlarının önümüzdeki dönemdeki seyri enflasyon üzerinde belirleyici olacaktır. Şu an 

bulunduğu %4 seviyesinde kalıcı olması zor olsa da %8-9 arası bir gıda enflasyonu yılsonu enflasyonun %7-%7.5 aralığında kalmasını 

sağlayabilir.  

 

Enerji fiyatları enflasyonu etkileyen diğer bir unsur. Global enerji ve emtia fiyatları 

düşük seyretmeye devam ediyor (Yandaki Grafik). Petrolde arz fazlasının devam 

etmesi petrol fiyatlarında sert yükseliş görülme olasılığını azaltıyor. Ortalama brent 

petrol fiyatlarında (En son: $48, 2016 ilk dört ay ortalama: $37) geçtiğimiz yıl sonuna 

(2015 yılsonu: $37, 2015 ortalama: $53.6) göre artış görülse de petrol fiyatlarındaki 

yükselişin enflasyon üzerindeki etkisi sınırlı olacaktır.  

 

2 Mayıs 2016 
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Asgari ücret zammının (%30) talebi arttırıcı etkisi olsa da enflasyona yansıması 

ılımlı olur. İlk çeyrekteki öncü iç talep göstergelerine bakıldığında asgari ücret 

zammının da etkisiyle iç talep büyümeyi desteklese de ekonomi potansiyelinin altında 

%3-4 aralığında büyümeye devam ediyor.  Banka kredilerine bakıldığında kurdan net 

yıllık artış %12.8 ile sınırlı (Yandaki Grafik). Ekonomik büyümenin potansiyelinin 

altında seyrettiği ortamda şirketlerin maliyet artışını fiyatlara yansıtması da zor 

görünüyor. Buna ek olarak kurların yatay seyretmesi de  ithalat rekabetini 

beraberinde getiriyor.   

 

Çekirdek enflasyon göstergeleri hala yüksek seviyede ancak kurların stabil olması durumunda manşet enflasyondaki düşüşü 

çekirdek göstergeler de takip edecektir. Ocak ayında %9.6 olan I tanımlı çekirdek enflasyon göstergesi Mart ayında da %9.5’le 

yüksek kalmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın yakından takip ettiği çekirdek enflasyon eğilimini gösteren üç aylık ortalama 

mevsimsellikten arındırılmış  çekirdek enflasyon göstergelerinde düşüş olsa da %8 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Buna 

paralel enflasyon beklentileri her ne kadar son iki ayda gerileme gösterse de  %7.5-8.0 arasında yüksek seyrini koruyor. Nisan ayında 

2016 yılsonu enflasyon beklentisi %8.3’ten %7.9’a gerilerken, 12 ve 24 ay sonrası için enflasyon beklentileri de sırasıyla %7.8 ve %7.1 

seviyelerinde bulunuyor.  

 

Enflasyondaki bu gelişmeler Merkez Bankası’nın sadeleşme çerçevesinde ılımlı 

bir şekilde faiz indirimlerine devam etmesini sağlar. Merkez Bankası  faiz 

indirimlerine devam etmek için iki göstergeyi yakından takip ediyor. Bunlardan ilki 

global volatilite endeksleri (Yandaki Grafik). Bu göstergelerin 2016 yılı başından beri 

hızlı bir gerileme göstermesi Merkez Bankası’nın para politikasındaki sadeleşme 

kapsamında Mart ve Nisan aylarında indirim yapmasına olanak tanıdı. İkincisi ise 

enflasyon gelişmeleri.  Son iki ayda enflasyon hızlı bir gerileme gösterdi ve yıl 

ortasında %7’inin altını görme olasılığı da bulunuyor. Global likidite koşullarının olumlu 

devam etmesi ve enflasyonun %7-7.5 bandında kalması Merkez Bankası’nın 

sadeleşme adımları çerçevesinde temkinli bir şekilde faiz indirimlerine devam 

etmesine imkan sağlayacaktır.   

 

 

 

 

2 Mayıs 2016 
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2 Mayıs 2016 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  


