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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

6 Şubat 2017 

 

● Fed beklentilere paralel olarak politika faizini %0.50-0.75 aralığında bıraktı. Karar oybirliği ile alındı. Karar met-

ninde Aralık ayı toplantısından bu yana, iş gücü piyasasının güçlenmeye ve ekonomik aktivitenin ılımlı şekilde genişleme-

ye devam ettiği, istihdam artışının güçlü ve işsizlik oranının düşük seviyede seyrettiği  belirtiliyor. Tüketici güveni ve iş 

ortamı ile ilgili algının iyileştiği ifade ediliyor. Enflasyonun son birkaç çeyrekte arttığı ancak komitenin uzun vadeli hedefi 

olan %2 seviyesinin altında kaldığı, piyasa bazlı enflasyon beklentilerinin düşük seyrettiği  ve uzun dönemli enflasyon 

beklentilerinin de fazla değişmediği belirtiliyor. Karar metninde %2 enflasyon hedefine ulaşmaya yönelik destekleyici para 

politikasının devam ettiği, komitenin ekonomik koşulların para politikasında sadece kademeli değişikliklere izin verecek 

şekilde gelişmesini beklediği ve Fed faiz oranının bir süre daha uzun vadedeki seviyesinin altında seyretmesinin beklen-

diği belirtiliyor. Fed’in karar metninde faiz oranının 25 baz puan artırıldığı Aralık ayı toplantısına kıyasla önemli bir deği-

şiklik görünmüyor. Önceki metinde önümüzdeki dönemde azalması beklendiği belirtilen enerji ve ithalat fiyatlarının enflas-

yon üzerindeki aşağı yönlü etkisinden bu metinde bahsedilmemiş. Metindeki diğer bir değişiklik, ekonomik algıların iyileş-

tiği yönünde eklenen ifade. Fed’in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları 

enflasyonu, Aralık ayında %1.7 olarak gerçekleşmişti. Faiz kararı ve yayımlanan açıklama sonrası opsiyon piyasalarında 

fiyatlamalar değişmeyerek, Fed’den 2017’den iki faiz artırımı beklentisine işaret etmeye devam etti.  

 

● ABD’de Ocak ayında tarım dışı istihdam 180 bin olan beklentilerin üstünde, 227 bin kişi arttı. Kasım ayında 204 

bin olan artış 164 bin, Aralık ayındaki 156 bin kişi artış 157 bin olarak revize edildi. İşsizlik oranı beklentilerin biraz üstün-

de %4.8 olarak açıklandı (Beklenti: %4.7, Aralık: %4.7). Ortala-

ma saatlik kazançlar aylık bazda %0.1 (Beklenti: %0.3), yıllık 

bazda ise %2.5 arttı (Beklenti:%2.7). İşgücüne katılım oranı Ara-

lık ayındaki %62.7 seviyesinden %62.9’a yükseldi. Tarım dışı 

istihdamdaki artış Ocak ayında 2016’nın son üç ayındaki ortala-

ma 148 bin seviyesinin çok üzerinde gerçekleşti. Tarım dışı istih-

damda 12 aylık ortalama artış 187 binden 195 bine yükseldi. İş-

sizlik oranı bir miktar artmasına rağmen mevcut Fed üyelerinin 

tam istihdam durumu olarak kabul ettiği %4.8 seviyesinde. An-

cak işsizlik oranının küresel krizden sonra diğer makroekonomik 

göstergelere kıyasla hızla toparlanarak tam istihdam seviyesine gerilemesi, kısmen iş gücüne katılımdaki gerilemeden 

kaynaklanıyor. İş gücüne katılım oranı geçtiğimiz üç aya ve 2015 yılına kıyasla hafif toparlanma göstermesine rağmen, 

kriz öncesindeki %66 seviyesinin gerisinde seyretmeye devam ediyor. Ocak ayında ortalama saatlik kazançlardaki artış 

da aylık bazda %0.1 ile sınırlı kaldı. Aralık ayında krizden bu yana en yüksek seviyesine çıkan (%2.9) ortalama saatlik 

kazançlardaki artış, Ocak’ta %2.5’e geriledi. Ocak ayında tarım dışı istihdam artışı beklentilerin üzerinde gelmesine rağ-

men, ücretlerdeki artışın yavaşlaması enflasyon beklentilerini olumsuz etkiledi. Hafta içinde Fed kararı sonrasında faiz 

artırımına ilişkin opsiyon fiyatlamalarında bir değişiklik olmazken, saatlik kazanç verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla 

2017 içinde faiz artırım beklentilerinin tarihi 1 ay ötelendi. 2017’nin ilk faiz artırımı için Mayıs ayını işaret eden opsiyon 

fiyatlamaları Haziran ayını, ikinci faiz artırımı için Ekim ayını işaret eden opsiyon fiyatlamaları da Kasım ayını işaret etme-

ye başladı. İstihdam piyasasındaki olumlu gelişmeler, saatlik kazançlar ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir etki yarat-

madığı takdirde, Fed’in sıkılaştırma politikasının ancak kademeli bir şekilde devam etmesi beklenebilir. 
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Enflasyon, Ocak 2017 

● Ocak ayında TÜFE aylık %2.46 artış gösterdi. Yıllık TÜFE %

8.53’ten %9.22 seviyesine yükseldi. Ocak ayında gıda fiyatları %

6.37 artarak en çok yükselen ürün grubu oldu. Yıllık gıda enflas-

yonu %5.65 seviyesinden, %7.77’ye yükseldi. Konut, su, elektrik, 

gaz ve diğer yakıtlar kaleminde aylık bazda fiyatlar %1.82 arttı. 

Yıllık fiyat artışı %6.54 seviyesine yükseldi. Alkollü İçecekler ve 

Tütün kaleminde fiyatlar aylık %2.36 arttı. Yıllık bazda artış %22.9 

seviyesine geriledi. Ulaştırma grubunda fiyatlar aylık bazda %3.24 

arttı. Yıllık bazda ulaştırma grubunda fiyat artışı Aralık ayındaki %12.4 seviyesinden %15.6’ya yükseldi. Giyim grubunda 

fiyatlar Aralık ayındaki düşüşünü sürdürdü ve %6.99 geriledi. Giyim kalemi manşet enflasyona 51 baz puan negatif katkı 

yaptı. Yıllık giyim enflasyonu %3.98’den %3.66 seviyesine geriledi. 

● Çekirdek enflasyon göstergelerinin başlıkları TÜİK’in yeni uygulaması ile değişti. H ve I özel kapsamlı göstergeler artık 

sırasıyla B ve C olarak adlandırılıyor. Göstergelerin içeriğinde ve geçmiş serilerinde değişim yok. B göstergesi Ocak ayın-

da aylık %0.66, yıllık %7.54, C göstergesi ise aylık %0.57, yıllık %7.74 artış gösterdi. 

● Enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskılar artmaya devam ediyor. Olumsuz hava koşulları gıda fiyatlarında yukarı yönlü 

harekete neden oluyor. TCMB, 2017 için yıllık gıda enflasyonu beklentisini %7’den %9’a çıkardı. TL’de yaşanan değer 

kaybının gecikmeli etkileri ile, son dönemde kurdaki oynaklık gerilemesine rağmen, enflasyonda yılın ilk yarısında yukarı 

yönlü baskı yaratabilir. Enflasyonda aşağı yönlü bir etken ise iç talebin görece düşük seyretmesi ve beyaz eşya ve mobil-

ya kalemlerinde KDV oranının 3 ay boyunca sıfırlanması. Fakat, bu yukarı yönlü etkenlerin daha ağır basması ve enflas-

yonun Mart – Nisan aylarında çift haneli seviyelere ulaşması beklenebilir. 

Dış Ticaret Dengesi, Aralık 2016 

● Aralık ayında dış ticaret dengesi beklentilere paralel 5.6 milyar $ açık verdi. 12 aylık dış ticaret açığı Kasım ’daki 56.6 

milyar $ seviyesinden Aralık’ta 56 milyar $’a geriledi. 2016’da ihracat 2015’e göre %0.9, ithalat ise %4.2 daraldı. 2016’da 

ihracat 142.6 milyar $ oldu. İthalat ise 198.6 milyar $ seviyesinde gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı %69.6 ola-

rak gerçekleşti. (Kasım 2016: %75.6) 

●Aralık ayında ihracatta görülen yıllık %9 artış, tüm ana 

kalemlere yayılmış durumda. Yatırım malları ihracatı 

Aralık 2015’e göre %5.3, hammadde ihracatı %10.2, 

tüketim malları ihracatı %11 arttı. Binek otomobili ihraca-

tı ise %75 artış gösterdi. Ülke gruplarına göre bakıldığın-

da toplam ihracatın yarısını oluşturan Avrupa ülkelerine ihracat Aralık ayında 2015 Aralık ayına göre %5.1 arttı. Rusya ’ya 

ihracat ise %9.8 daraldı. Toplam ihracatın yaklaşık dörtte birini oluşturan Yakın – Orta Doğu ülkelerine ihracat ise artışını 

sürdürüyor. Bu ülkelere ihracat Aralık 2015’e göre %28 arttı. Yıl boyunca pozitif seyreden net altın ihracatı ise Aralık ayın-

da Kasım 2014’ten bu yana en düşük seviyesine, 866 milyon $’a geriledi.  

●Enerji dengesindeki iyileşme, bir miktar hız kesmekle birlikte devam ediyor. 12 aylık enerji açığı Aralık 2015’e göre %27.9 

azalarak 23.9 milyar $ seviyesine geriledi. Enerji dışı açık ise, %6 artarak 32.1 milyar $ seviyesine yükseldi.  

● AB ekonomisindeki ılımlı toparlanmaya paralel olarak ihracatın 2017 yılında toparlanmayı sürdürmesi beklenebilir. İthalat 

tarafında ise OPEC ve Rusya gibi OPEC dışı ülkelerin petrol üretimini kısma taahhüdünün Aralık ayında yarattığı fiyat artı-

şının 2017 yılında devam etmesi, önümüzdeki dönemde enerji dengesinde bir miktar daha bozulmaya yol açabilir. Bunun-

la birlikte, iç talepte görülen zayıflamanın ithalattaki artışı bir miktar dengelemesi beklenebilir.  
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Milyar $ Ara.15 Ara.16 2015 2016

İhracat 11.8 12.8 9.0% 144 143 -1%

İthalat 18.0 18.4 2.3% 207 199 -4%

Yatırım Malları 3.3 3.2 -1.5% 35 18 -47%

Ara Malı 12.1 12.7 5.0% 143 134 -6%

Tüketim Malları 2.6 2.4 -6.5% 29 28 -2%

Dış Tic. Dengesi -6.2 -5.6 -10.3% -63.4 -56.0 -12%

Yıllık 

% Değ.

Yıllık 

% Değ.

Aylık
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Yen libor faizi %0’a yükseldi 

Gelişmiş ülke hisse senedi piyasaları değer kaybetti. 

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

Geçtiğimiz hafta TL varlıklar değer kazandı. 

6 Şubat 2017 
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Gösterge tahvil getirisi %11.30 seviyesinde. 
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Küresel para birimleri dolara karşı değer kazandı 

VIX Endeksi yükseldi. Enerji hariç emtia fiyatları arttı. 

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

6 Şubat 2017 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

6 Şubat 2017 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Almanya Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, % ) (Aralık) 10:00 -- -- 0.40% -- Orta

Çin Döviz Rezervleri (Ocak) -- -- $3010.5b -- Düşük

08 Şubat Çarşamba

Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Aralık) 10:00 -- -- 2.70% -- Yüksek

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

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (4 Şubat) 16:30 -- -- -- -- Orta

İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Aralık) 12:30 -- -- 2.00% -- Orta

ABD Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Şubat, Geçici) 18:00 -- -- -- -- Orta

Çin M2 Para Arzı (Yıllık Değişim, %) (Ocak) -- -- 11.30% -- Orta

Çin Dış Ticaret Açığı (Ocak) -- -- $40.82b $40.71b Orta

Çin İhracat (Yıllık Değişim, %) (Ocak) -- -- -6.10% -6.20% Orta

Çin İthalat (Yıllık Değişim, %) (Ocak) -- -- 3.10% -- Orta

Haftalık Veri Takvimi

07 Şubat Salı

09 Şubat Perşembe

10 Şubat Cuma


