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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
10 Nisan 2017 

● Fed, Mart ayında politika faizinin %0.75 – 1.00 aralığına yükseltilmesi kararının alındığı toplantının tutanaklarını 

yayımladı. Mart toplantısında Fed üyeleri ABD  ekonomisine dair beklentilerini büyük ölçüde aynı oranda, 2017’de faiz 

artırımı beklentisini de 3 tane 25 baz puanlık artış olarak korumuştu. Toplantı tutanakları bilanço küçültmenin 2017 yılso-

nunda başlayabileceğine işaret ediyor. Üyeler bilanço küçültme operasyonun önceden açık bir şekilde iletişimle, yavaş ve 

kademeli şekilde olması gerektiğini vurgulamış. Tutanaklar, bilanço küçültmek için Fed’in portföyünde bulunan hazine tah-

villeri ve konut kredisine dayalı menkullerin itfası geldiğinde varlıkların yerine yeni alım yapılmayacağına işaret ediyor. 

Genel piyasa beklentisi Fed’in bilançosunu küçültmeye başlaması için politika faizinin %1.25 – 1.50 aralığına gelmesini 

bekleyeceği yönünde. Fed üyelerinin 2017 yılı için toplamda 3 faiz artırımı beklentisi, politika faizinin en geç 2017 sonuna 

kadar bu seviyeye gelebileceğine işaret ediyor. Ekonomide aşağı yönlü bir sürpriz gelmediği sürece Fed yılın son çeyre-

ğinde bilanço küçültmek için yavaş ve kademeli bir yol planı açıklayabilir. Politika faizinin artmaya devam ettiği ve bilanço-

nun küçültüldüğü bir ortamda özellikle 5 ve 10 yıllık ABD tahvillerin getirileri artabilir. Bu doların değer kazancına ve dolar 

cinsi borçlanma maliyetlerinde artmasına neden olabilir.  

● ABD’de Mart ayında tarım dışı istihdam 180 bin olan beklentilerin altında, 98 bin kişi arttı. Şubat ayındaki 235 

binlik artış 219 bin, Ocak ayındaki 238 binlik artış ise 216 

bin olarak revize edildi. Diğer taraftan işsizlik oranı %

4.7’den %4.5’e gerileyerek 2007’den bu yana en düşük 

seviyede gerçekleşti (Beklenti: %4.7). Ortalama saatlik 

kazançlar aylık bazda %0.2 (Beklenti: %0.2), yıllık bazda 

ise %2.7 arttı (Beklenti:%2.7, Önceki %2.8). İşgücüne katı-

lım oranı %63 seviyesindeki seyrini sürdürdü. Mart ayında 

tarım dışı istihdamdaki artış Mayıs 2016’dan bu yana en 

düşük seviye geriledi. Mart ayında inşaat sektörü istihda-

mındaki sert yavaşlama ve perakende sektöründeki iş kay-

bı tarım dışı istihdam artışını olumsuz etkiledi. İstihdamdaki yavaşlamada sıcaklığın ortalamanın üzerinde gerçekleştiği kış 

aylarının ardından Mart ayında hava şartlarının kötüleşmesi de etkili oldu. Mart ayında istihdam artışındaki yavaşlamaya 

ve önceki iki ayda aşağı yönlü revizelere rağmen, ilk çeyrekte ortalama 178 bin olarak gerçekleşen istihdam artışı 

2016’nın son çeyreğindeki ortalama artışın üzerinde. Bunun birlikte %4.5’e kadar gerileyen işsizlik oranı da tam istihdam 

durumu olarak kabul edilen seviyenin altında seyrediyor. Eylül 2015’ten bu yana %5 seviyesi ve altında seyreden işsizlik 

oranı  2007’den bu yana ilk kez %4.5’e kadar gerilerken, iş gücüne katılım oranı ise 2007’nin yaklaşık üç puan altında. 

2015 yılından bu yana toparlanma göstermesine rağmen ortalama saatlik kazançlardaki artış da iş gücüne katılıma para-

lel olarak kriz öncesi seviyenin altında seyrediyor. Mart ayında beklentilerin altında gelen istihdam verisinin Fed tarafından 

geçici olarak yorumlanması ve para politikası üzerinde önemli bir etkisi olmaması beklenebilir. 

● Almanya’da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi en-

deksi Şubat ayında bir önceki aya göre %0.2 daralması beklenirken, %2.2 artış gösterdi. Takvim ve mevsim etkilerinden 

arındırılmış sanayi üretim endeksi %0.5 olan beklentileri aşarak bir önceki senenin Şubat ayına göre %2.5 artış gösterdi. 

Sanayi üretimindeki artışta inşaat sektörü etkili oldu. İnşaat kaleminde bir önceki aya göre %13.6 artış yaşandı. Öncü gös-

tergeler Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisinde ekonomik aktivitenin yılın ilk çeyreğinde olumlu seyrine işaret ediyor. 

Almanya ekonomisindeki olumlu seyir Avrupa Merkez Bankası (ECB) üzerinde genişleyici para politikasında geri adım 

atma baskısı yaratabilir. ECB başkanı Draghi ise enflasyon verilerinde – hem manşet, hem çekirdek, önemli bir ivme ol-

madan parasal genişlemeden vazgeçilmeyeceği yönünde sinyaller vermeye devam ediyor. 
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Enflasyon, Mart 2017 

● Mart ayında TÜFE aylık %1.02 artış (beklenti: %

0.63 – Bloomberg) gösterdi. Yıllık TÜFE %10.13’ten 

%11.29 seviyesine yükseldi. Ocak ayında gıda fiyat-

ları %1.93 arttı. Yıllık gıda enflasyonu %8.72 seviye-

sinden, %12.53’e yükseldi. Gıda fiyatlarındaki baz 

etkisi ve bu kalemde oynaklığın yüksek seyri, man-

şet enflasyonun yüksek seviyelerde kalmasına ne-

den oluyor. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar 

kaleminde aylık bazda fiyatlar %0.43 arttı. Yıllık fiyat artışı %7.71 seviyesine yükseldi. Alkollü İçecekler ve Tütün kalemin-

de fiyatlar aylık bazda değişim göstermedi. Bu kalemde fiyatlar yıllık bazda %21.7 arttı. Ulaştırma grubunda fiyatlar aylık 

bazda %0.56 arttı. Yıllık bazda ulaştırma grubunda fiyat artışı Şubat ayındaki %17.96 seviyesinden %17.69’a geriledi. Gi-

yim grubunda fiyatlarında Aralık 2016 – Şubat 2017 arası yaşanan gerilemeden sonra, Mart ayında fiyatlar bir önceki aya 

göre %1.99 arttı. Yıllık giyim enflasyonu %6.77’den %8.52 seviyesine yükseldi.  

● Çekirdek enflasyon göstergelerinden B (İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE - eski 

H tanımlı) göstergesi aylık bazda %1.20, yıllık bazda ise %9.07 (Şubat: 8.27) artış gösterdi. C (Enerji, gıda ve alkolsüz 

içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE - eski I tanımlı) göstergesi aylık %1.25, yıllık bazda ise %9.46 

(Şubat: %8.56) artış gösterdi. 

● Yurt içi üretici fiyatlarında aylık %1.04’lük artış yaşandı. Yıllık Yİ - ÜFE Ocak ayındaki %15.36 seviyesinden %16.09 se-

viyesine yükseldi. Alt kalemlerde artışlar: Enerji fiyatlarındaki gerileme ile Yİ-ÜFE aylık artışı bir miktar hız kaybetmiş du-

rumda. Yıllık artış oranı ise Temmuz 2008’den bu yana en yüksek seviyesinde kalmaya devam ediyor. 

● Çekirdek enflasyon göstergelerindeki sert artış, Kasım 2016 – Ocak 2017 döneminde kurda yaşanan değer kaybının 

gecikmeli etkilerinin devam ettiğine işaret ediyor. Bu etki Nisan ayı enflasyonunda da gözlemlenmeye devam edebilir. 

2016 yılında görece düşük kalan gıda fiyatlarında, baz etkisi ve yüksek oynaklığın devam etmesi de manşet enflasyon 

üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam edebilir. Şubat ayı itibarıyla kurda oynaklığın gerilemesi ise kur etkilerinin 

yılın ikinci yarısından itibaren azalmasına yol açabilir. Enflasyon oranında gerçekleşmeler ve ileriye dönük beklentilerdeki 

bozulma (TCMB Beklenti Anketi Mart ayı sonuçlarına göre 24 ay sonrası TÜFE beklentisi %7.59’dan %7.70’a yükselmişti) 

TCMB’nin para politikasında sıkı duruşunu devam ettirmesini gerekli kılıyor. 2016 büyüme rakamları ve 2017 ilk çeyreğine 

ait öncü göstergeler ekonomik aktivitede ılımlı toparlanmanın devam ettiğine işaret ediyor. Ekonomik aktivitedeki gelişme-

ler, TCMB’nin para politikasında sıkı yaklaşımını koruması için olumlu. Kur tarafında değer kaybına yol açacak bir şok ya-

şanmaması ve TCMB’nin sıkı duruşunu koruması ile enflasyonda yukarı yönlü trend yılın ikinci yarısında terse dönebilir. 

PMI İmalat Endeksi, Mart 2017 

● Mart ayında PMI İmalat endeksi 52.3 ile son 3 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Endeks 13 ay sonra ilk kez 50 sevi-

yesinin üzerine çıkarak sanayi sektöründe genişlemeye işaret etti. PMI endeksindeki iyileşmede, yeni siparişler, üretim ve 

istihdamdaki artış birlikte etkili oldu. Yeni iş hacmi ve ihracat siparişleri 2015 sonundan bu yana en hızlı artışı gösterirken 

üretimdeki artışı da güçlendirdi. Şubat ayının ardından Mart ayında da genişlemeye işaret eden üretim alt endeksi, Şubat 

2014’ten bu yana en hızlı artışı gösterdi. Anketi cevaplayan şirketlerin istihdamı üst üste 8. ayda artarken, artış Şubat 

2015’ten bu ayan en yüksek seviyeye çıktı. Mart ayı PMI endeksi, Ocak ayında yıllık %2.6 artış (mevsimsellikten arındırıl-

mış) ile 2017 yılına güçlü bir toparlanma ile başlayan sanayi üretiminin ilk çeyreğinden devamında da toparlanmaya de-

vam edebileceğine işaret ederken, ilk çeyrekte ekonomik aktivitenin hızlandığı yönündeki görüşleri de destekliyor. 

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Yurt İçi Gelişmeler 

10 Nisan 2017 
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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

 

Dolar libor faizleri yatay seyretti. Yen libor arttı. 

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 kaybetti. 

10 Nisan 2017 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti % 11.48’e yükseldi. Gösterge tahvil getirisi %11.46 seviye-
sinde. 
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Küresel para birimleri dolara karşı ağırlıklı olarak değer kaybetti. 

Enerji fiyatları arttı. VIX endeksi yükseldi. 

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

10 Nisan 2017 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

10 Nisan 2017 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Şubat) 10:00 2.40% -- 2.60% -- Yüksek

Türkiye Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, %) (Şubat) 10:00 1.20% -- 1.30% -- Yüksek

Çin M2 Para Arzı (Yıllık Değişim, %) (Mart) 15.Nis 11.10% -- 11.10% -- Orta

Türkiye Cari Denge (Şubat) 10:00 -2.53b -- -2.76b -- Yüksek

İngiltere TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Mart) 11:30 2.20% -- 2.30% -- Orta

Almanya ZEW Beklenti Endeksi (Nisan) 12:00 14 -- 12.8 -- Orta

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Endeksi (Nisan) 12:00 -- -- 25.6 -- Orta

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, % ) (Şubat) 12:00 0.10% -- 0.90% -- Orta

12 Nisan Çarşamba

Çin ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Mart) 04:30 7.50% -- 7.80% -- Orta

Çin TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Mart) 04:30 1.00% -- 0.80% -- Orta

İngiltere İşsizlik Oranı (Şubat) 11:30 4.70% -- 4.70% -- Orta

Almanya TÜFE (Yıllık Değişim %) (Mart, Nihai) 09:00 1.50% -- 1.50% -- Yüksek

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (8 Nisan) 15:30 -- -- 234k -- Orta

ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Mart) 15:30 1.80% -- 1.50% -- Orta

ABD ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Mart) 15:30 2.40% -- 2.20% -- Orta

ABD
Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Nisan, 

Geçici)
17:00 97 -- 96.9 -- Orta

Çin Dış Ticaret Açığı (Mart) $12.50b -- -$9.15b -- Orta

Çin İhracat (Yıllık Değişim, %) (Mart) 3.40% -- -1.30% -- Orta

Çin İthalat (Yıllık Değişim, %) (Mart) 15.50% -- 38.10% -- Orta

ABD Perakende Satışlar (Aylık Değişim, %) (Mart) 15:30 0.00% -- 0.10% -- Orta

ABD TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Mart) 15:30 2.60% -- 2.70% -- Orta

Haftalık Veri Takvimi

10 Nisan Pazartesi

11 Nisan Salı

13 Nisan Perşembe

14 Nisan Cuma


