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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
5 Haziran 2017 

● ABD’de çekirdek kişisel tüketim harcamaları enflasyonu geriledi. ABD’de çekirdek kişisel tüketim harcamaları 

(PCE) enflasyonu üst üste üçüncü ayda azalarak Mart’ta %

1.9’dan Nisan %1.7’ye geriledi. Fed’in faiz politikası için yakın-

dan takip ettiği Çekirdek PCE  enflasyonu da %1.6’dan %1.5’e 

indi. Manşet PCE enflasyonunun gerilmesinde enerji fiyatların-

daki artışın azalması etkili olurken, çekirdek enflasyonun geri-

lemesinde de mal fiyatları enflasyonunun %0.9’dan %0.3’e 

inmesi etkili oldu. Hizmet harcamalarında enflasyon fazla de-

ğişmeyerek %2.4 seviyesinde seyretti. ABD’de çekirdek PCE 

2012’den bu yana Fed’in %2 hedefine ulaşamazken, Fed’in 

2017 sonu beklentisi de %1.7 seviyesinde.  

● ABD’de Mayıs ayında tarım dışı istihdam 182 bin olan beklentilerin altında, 138 bin kişi arttı. Nisan ayındaki 211 

binlik artış 174 bin, Mart ayındaki 79 binlik artış 50 bin olarak revize edildi. İşsizlik oranı %4.4’ten %4.3’e geriledi (Beklenti: 

%4.4). Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda %0.2 (Beklenti: %0.2), yıllık bazda ise %2.5 arttı (Önceki %2.5). İşgücüne 

katılım oranı %62.9 seviyesinden %62.7’ye geriledi. Mayıs ayında ABD’de tarım dışı özel sektörde istihdam artışı 147bin 

kişi olurken, kamuda istihdam 9 bin kişi azaldı. İmalat sektöründe istihdam bin kişi azalarak, 2017 yılında ilk kez Mayıs 

ayında düşüş gösterdi. Hizmet sektöründe bir önceki ay 154bin olan istihdam artışı da Mayıs ayında 131 bin seviyesine 

gerileyerek, tarım dışı istihdam artışının yavaşlamasına neden oldu. Mart ve Nisan ayı verisine yapılan güncellemelerde 

istihdam artış rakamını toplamda 66 bin kişi aşağı çekmiş oldu. İstihdam artışındaki zayıf veriye rağmen, işgücüne katılı-

mın düşmesiyle işsizlik oranı %4.3 ile Mayıs 2001’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. ABD’de öncü göstergeler, 

ekonomik aktivitede olumlu bir seyre işaret ediyor. Mayıs ayı imalat ve hizmet PMI verileri bir önceki aya göre artış göste-

rerek ve 50 seviyesinin üzerindeki seyirlerini koruyarak bu sektörlerde ekonomik aktivitenin genişlediğini işaret etmişlerdi. 

Aynı şekilde ABD’de hafta başında açıklanan ISM imalat verisi de bir önceki aya göre artış göstermişti. Öncü veriler, ima-

lat sektörü istihdamındaki düşüş ve hizmet sektöründeki yavaşlamanın geçici olabileceğine işaret ediyor. 30 Mayıs tarihin-

de açıklanan çekirdek kişisel harcamalar verisindeki gerileme ve Mayıs ayı tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altın-

da kalması piyasanın Fed faiz artırımları beklentilerinde kayda değer bir etki yaratmadı. Opsiyon fiyatlamalarına göre 

Fed’in Haziran ayında ve 2018’in başında %0.25’lik faiz artırım yapması bekleniyor. Bloomberg anketine göre Haziran 

ayında faiz artırma olasılığı %88.4 seviyesinde. 

● Euro Bölgesi’nde enflasyon Mayıs ayında yılbaşından bu yana en düşük seviyesi olan %1.4’e geriledi (Nisan 

2017:%1.9). Enflasyondaki gerilemede enerji fiyatlarındaki yıllık 

artışın %7.6’dan %4.6’ya gerilemesi etkili oldu. Gıda fiyatların-

daki artış %1.5 olurken, sanayi ürünlerinde enflasyon yıllık %

0.3 ile sınırlı kalmaya devam etti. Nisan ayında hizmet sektörü 

enflasyonundaki artışla yükselen çekirdek enflasyon ise, hizmet 

sektörü enflasyonunun %1.8’den %1.3’e gerilemesiyle tekrar 

yılbaşındaki seviyesi olan %0.9’a indi. Ülke bazında ise Alman-

ya’da TÜFE enflasyonunun %1.5’e gerilemesi (Nisan 2017:%2) 

Euro bölgesi enflasyonundaki düşüşte etkili oldu. Euro Bölge-

si’nde büyümede toparlanma devam ederken işsizlik de 

2009’dan bu yana en düşüş seviyesine geriledi. Diğer yandan enflasyonun ‘%2’nin biraz altı olan’ Avrupa Merkez Bankası 

(ECB) hedefinin altına düşmesi ve çekirdek enflasyondaki düşük seyir, ECB üzerindeki sıkılaştırma baskılarını azaltıyor. 7

-8 Haziran’da yapılacak ECB toplantısının ardından verilecek mesajlar, tahvil alımının azaltılması ve  faiz artırımı yönün-

deki beklentilerin şekillenmesinde etkili olabilir. 
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Dış Ticaret Dengesi, Nisan 2017 

● Nisan ayında dış ticaret açığı 4.9 milyar $’a yükseldi. Nisan ayın-

da ihracat Nisan 2016’ya göre %7.4, ithalat ise %9.9 arttı. Böylece 

dış ticaret açığı Nisan 2016’ya göre %16.7 yükseldi. İhracatın itha-

latı karşılama oranı da %72.2’ye geriledi. 12 aylık toplama bakıldı-

ğında ise, ihracat %5 artarak 146.6 milyar $ olurken, ithalat %2 

artarak 203.8 milyar $ oldu. Böylece 12 aylık dış ticaret açığı %4 

gerileyerek 59.5 milyar $’dan 57.3 milyar $’a indi.  

● Nisan ayında ihracattaki %7.4’lük artış büyük ölçüde %12.6 artan 

hammadde ihracatından kaynaklandı. Tüketim malları ihracatı %

63.4 artan otomotiv ihracatı sayesinde %5.6 artış gösterdi. Yatırım malları ihracatı ise geriledi. İthalat tarafında da %9.9’luk 

artış hammadde ithalatındaki artıştan kaynaklanırken, tüketim ve yatırım malları ithalatı geriledi. 

● Toplam ihracat içinde %50 ile en fazla paya sahip olan Avrupa ülkelerine ihracattaki artış, Nisan ayında yıllık %2 ile sı-

nırlı kaldı. Toplam ihracat içinde son yıllarda ağırlığı artan (%25) Yakın – Orta Doğu ülkelerine ihracat Nisan ayında da 9 

aydır devam eden yükselişini sürdürdü. Bu ülkelere ihracat önceki yılın aynı dönemine göre %26 artarak Nisan ayındaki 

toplam ihracat artışının %75’ini oluşturdu. Rusya’ya yapılan ihracat baz etkisiyle %24 artış göstermekle beraber önceki 

yıllara kıyasla düşük seviyede (Nisan 2015: 294 milyon $ vs Nisan 2017: 162 milyon $) seyretmeye devam ediyor.  

● Enerji ithalatı Nisan ayında da enerji fiyatlarındaki artışa paralel olarak Nisan 2016’ya göre %33 arttı. Nisan ayında dış 

ticaret açığındaki %16.7’lik artış büyük ölçüde enerji açığındaki artıştan kaynaklanırken, enerji dışı açık da bir miktar artış 

gösterdi. 12 aylık enerji açığı ise Nisan 2016’ya kıyasla %6.5 azalarak 26.4 milyar $’a gerilerken, 12 aylık enerji dışı açık 

da %1.2 azalarak 30.9 milyar $’a geriledi. 

● Geçen yılın üzerinde seyreden enerji fiyatları nedeniyle enerji dengesinde yaşanan bozulma önümüzdeki dönemde de 

devam ederek dış ticaret açığına yukarı yönlü baskı yapabilir. Diğer yandan Avrupa ülkelerindeki ekonomik iyileşme ve 

kurdaki rekabetçi seyrin etkisiyle ihracatta görülen toparlanmanın devam etmesi ve dış ticaret açığına aşağı yönlü etki et-

mesi beklenebilir.  

Yabancı Turist Sayısı, Nisan 2017 

● Türkiye’ye gelen turist sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18 artış göstererek 2.1 milyon kişiye yüksel-

di. Turist sayısı 20 ay sonra ilk kez artış gösterdi. Böylece Ocak – Nisan 2017 döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı 

turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 artarak 5.9 mil-

yon oldu. 

● Ülke kırılımına bakıldığında, Nisan ayında Rusya’dan gelen turist 

sayısında geçen yılın düşük baz etkisi ile %486 artış yaşandı. Al-

manya ve İngiltere’den gelen turist sayısında sırasıyla %7 ve %9 

artış yaşandı. Uzun zamandır çift haneli oranlarda düşüş gösteren 

Avrupa’dan gelen turist sayısındaki düşüş oranı da yavaşlayarak %

2’ye geriledi. Ocak – Nisan döneminde ülkemizi ziyaret eden Avru-

palı turist sayısındaki düşüş oranı %16 olarak gerçekleşti. 

● Rus turist sayısındaki toparlanmanın yılın geri kalanında da devam etmesi bekleniyor. Nisan ayında Avrupa’dan gelen 

turist sayısındaki toparlanmanın yılın geri kalanında devam edip etmeyeceği turizm gelirleri açısından önem teşkil edecek. 

Turizm gelirleri yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre %21 gerileyerek 3.4 milyar $ seviyesinde gerçekleşmişti. Nisan 

ayında turist sayılarında yaşanan kuvvetli artışın devam etmesi durumunda, turizm gelirlerinde de toparlanma yaşanabilir. 

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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5 Haziran 2017 
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Finansal Göstergeler 
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ABD’de libor faizleri artmaya devam etti.  

Gelişmiş ülke piyasalarında hisse senetleri değer kazandı. GOÜ hisse senetleri ise ağırlıklı olarak 
değer kaybetti. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 13:30 itibarı ile güncellenmiştir. 

Geçtiğimiz hafta TL varlıklar değer kazandı. 

5 Haziran 2017 
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TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11.96 seviyesinde. Gösterge tahvil getirisi %11.02’ye geri-
ledi.  
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Geçtiğimiz hafta küresel para birimleri dolara karşı ağırlıklı olarak değer kazandı. 

Enerji fiyatları gerilemeye devam etti. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 13:30 itibarı ile güncellenmiştir. 

5 Haziran 2017 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

5 Haziran 2017 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Türkiye ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Mayıs) 10:00 14.91% -- 16.37% -- Yüksek

Türkiye ÜFE (Aylık Değişim % ) (Mayıs) 10:00 0.21% -- 0.76% -- Yüksek

Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık Değişim, %)  (Mayıs) 10:00 9.60% -- 9.42% -- Yüksek

Türkiye TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Mayıs) 10:00 11.70% -- 11.87% -- Yüksek

Türkiye TÜFE (Aylık Değişim % ) (Mayıs) 10:00 0.40% -- 1.31% -- Yüksek

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

ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri (Nisan, Nihai) 17:00 -- -- -0.007 -- Orta

06 Haziran Salı

Almanya PMI Hizmet  (Mayıs, Nihai) 10:55 55.2 -- 55.2 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Bileşik (Mayıs, Nihai) 11:00 56.8 -- 56.8 -- Orta

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

Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık Değişim, %) (Nisan) 12:00 0.00% -- 0.30% -- Orta

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

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

Çin Döviz Rezervleri (Mayıs) $3045.0b -- $3029.5b -- Düşük

Almanya Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, % ) (Nisan) 09:00 0.50% -- -0.40% -- Orta

Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Nisan) 10:00 4.10% -- 2.80% -- Yüksek

Türkiye Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, %) (Nisan) 10:00 0.00% -- 1.30% -- Yüksek

Euro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası Marjinal Borç Verme Faiz Oranı 14:45 0.25% -- 0.25% -- Yüksek

Euro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası Mevduat Faiz Oranı 14:45 -0.40% -- -0.40% -- Yüksek

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (3 Haziran) 15:30 -- -- 248k -- Orta

Çin Dış Ticaret Açığı (Mayıs) $47.80b -- $38.05b $38.03b Orta

Çin İhracat (Yıllık Değişim, %) (Mayıs) 7.00% -- 8.00% -- Orta

Çin İthalat (Yıllık Değişim, %) (Mayıs) 9.00% -- 11.90% -- Orta

Çin ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Mayıs) 04:30 5.70% -- 6.40% -- Orta

Çin TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Mayıs) 04:30 1.50% -- 1.20% -- Orta

İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Nisan) 11:30 -0.10% -- 1.40% -- Orta

Haftalık Veri Takvimi

05 Haziran Pazartesi

07 Haziran Çarşamba

09 Haziran Cuma

08 Haziran Perşembe


