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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

13 Şubat 2017 

● Çin’de Ocak ayı dış ticaret verileri beklentilerden olumlu geldi. Yuan cinsinden ihracat hacmi yıllık bazda %15.2 

olan beklentilerin üzerinde %25.2 artarken, ithalat %5.2 olan 

beklentilerin üzerinde %15.9 artış gösterdi. Ticaret hacimleri 

dolar cinsinden de beklentilerin üzerinde artış gösterdi. İhracat 

dolar bazında geçen yılın Ocak ayına göre %7.9 (beklenti: %

3.2), ithalat ise %16.7 (beklenti: %10) artış gösterdi. Aylık dış 

ticaret fazlası dolar bazında Ocak 2016’dan beri en yüksek sevi-

yesine ulaşarak 51.4 milyar $ oldu. Ocak ayında olumlu dış tica-

ret performansında en önemli etken baz etkisi oldu. 2016 Ocak 

ayında Çin’in dış ticaret hacimlerinde ciddi bir daralma yaşan-

mıştı. Bu sebeple, senenin ilk ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşen ithalat ve ihracat rakamlarının yılın geri kalanın-

da devam edip etmeyeceği konusunda endişe yaratıyor. Baz etkisinin yanı sıra, Ocak ayında küresel talepte görülen ar-

tış, yuanın değer kaybı da  Çin’in ihracatında artışa olumlu etki sağladı. Dış ticaret verilerindeki olumlu gelişmenin kalıcı 

olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Özellikle, ABD’nin ithal ürünlerden alınan vergileri artırmaya yönelik hazırlıkları 

Çin ürünlerine talebe olumsuz etki yaratabilecek bir faktör. Aynı zamanda, Çin’de Şubat ayında yılbaşı tatilli sebebiyle iş 

günü sayısının düşük olması, Şubat ayı verilerinin de ileriye dönük sinyal etkilerini kısıtlayıcı bir etken olacaktır.   

● Almanya’da Aralık ayında sanayi üretimi önceki yılın aynı dönemine göre %0.7 geriledi (Beklenti: +%2.5, Ka-

sım: +%2.2). Mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi ise 

Ocak 2009’dan bu yana en yüksek aylık seviyede %3 daraldı. 

Sanayi üretimindeki daralma tüm alt sektörlere yayılırken, imalat 

sanayi %3.4, inşaat sektörü ise %1.4 daraldı. Ekim ve  Ka-

sım’daki aylık %0.5’lik ılımlı artışlarla birlikte değerlendirildiğin-

de, 4. çeyrekte sanayi üretimi 3. çeyreğe kıyasla %0.1 azalmış 

oldu. Diğer yandan Aralık ayında %5.2 artan sanayi siparişleri, 

sanayi üretiminin 2017 yılının başında artabileceğine işaret edi-

yor. 

● İngiltere’de sanayi üretimi Aralık’ta son 6 yılın en yüksek seviyesinde %4.3 arttı (Beklenti:%3.2, Kasım: %2) Sa-

nayi üretiminde Aralık ayında mevsimsellikten arındırılmış aylık artış ise %1.1 oldu. (Beklenti:%0.2; Kasım: %2.1). Artışın 

beklentilerin üzerinde gelmesinde ilaç, basit metal ve ulaşım 

ekipmanlarının desteğiyle yıllık bazda %4 büyüyen imalat sana-

yi etkili oldu. Ocak ayının sonunda, İngiltere ekonomisinin ilk 

hesaplamalara göre, 4. çeyrekte önceki yılın aynı dönemine 

göre %2.2, 3. çeyreğe göre %0.6 büyüdüğü açıklanmıştı. GSYH 

hesabında %0.0 hesaplanan 4. çeyrek sanayi büyümesi bu ve-

riyle birlikte %0.3 olarak revize edilirken, GSYH büyümesinin de 

yukarı yönlü revize edilmesi beklenebilir. Sanayi üretimindeki 

artışa rağmen hizmet sektörü ve tüketim ağırlıklı İngiltere ekono-

misinde sanayi sektörünün büyümeye katkısı düşük seviyelerde 

seyrediyor. 2017 yılında sterlindeki değer kaybının ihracatı desteklemesi, diğer yandan ise yükselen enflasyon ile hizmet 

sektörüne olan talebin zayıflaması, sanayi sektörünün 2017 yılında hizmet sektöründen daha hızlı büyümesine neden 

olabilir. 
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Sanayi Üretimi, Aralık 2016 

● Aralık ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üre-

tim endeksi %0.6 artış beklentisinin (Bloomberg) aksine bir önceki 

aya göre %0.2 daraldı. Takvim etkisinden arındırılmış endeks bir ön-

ceki yılın Aralık ayına göre %1.3 artış gösterdi (Bloomberg beklenti: 

+%2.3). Sanayi üretiminde yıllıklandırılmış ortalama artış oranı %

2’den %1.8’e geriledi. Arındırılmamış endeks geçen senenin Aralık 

ayına göre %1.2 arttı. Arındırılmamış endeks yılın son çeyreğinde 

2015’in aynı dönemine göre %2, 2016 yılı tamamında ise 2015 yılına 

göre %1.9 artış gösterdi. 

● Endeks mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, Aralık ayında bir önceki 

aya göre yalnızca dayanıksız tüketim malı imalatının %3.2 arttığı görülüyor. Ara malı (-%1.8), dayanıklı tüketim malı (-%1), 

enerji (-%0.8) ve sermaye malı (-%0.5) kalemlerinde ise daralma yaşanmış durumda. Sanayinin alt sektörlerinde 

ise  imalat sanayi endeksi bir önceki aya göre değişim göstermezken, madencilik ve taşocağı %3.4, elektrik, gaz, buhar ve 

iklimlendirme üretimi ve dağıtımı %0.2 daraldı. İmalat sanayisinde motorlu kara taşıtı imalatı bir önceki aya göre %3.4, 

diğer ulaşım araçlarının imalatı ise %8.5 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi endeksi bir önceki 

ayın Aralık ayına göre %1.3 arttı. Otomotiv sektöründeki olumlu performans, imalata katkı sağlamış durumda. Mobilya 

imalatında ise 2016’nın son 4 ayında yıllık bazda daralma yaşandı. Mobilya imalatında endeks Aralık ayında, 2015 Aralık 

ayına göre %11.8 daraldı. Şubat ayı itibarıyla, mobilya sektöründe uygulanan KDV indirimleri takip eden dönemde bu alt 

kalemde artış sağlayabilir. Sanayi üretim endeksinde en yüksek ağırlığa sahip imalat sanayi 2016 yılında %1.4 artış gös-

terdi. 

● Sanayi üretim endeksi, 3. çeyrekteki daralmanın ardından 4. çeyrekte tekrar artışa geçti. Endeks değişimi 4. çeyreğin 

tamamında beklentilerin altında kalarak, sanayi sektöründe yaşanan toparlamanın kısıtlı kaldığına işaret ediyor. Arındırıl-

mamış sanayi endeksi 3. Çeyrekte %3.1 daralmış buna paralel GSYH büyüme oranı da eksi seviyede gerçekleşmişti. Sa-

nayi üretimi arındırılmamış endeksinde 4. çeyrekte yaşanan %2 artışa paralel büyüme oranının tekrar pozitife geçmesi 

fakat potansiyelin altında kalmaya devam etmesi beklenebilir. Otomotiv ve konut satışlarında yaşanan artış ve ihracat per-

formansının olumlu seyri de 4. çeyrek büyüme performansına olumlu katkı sağlayabilecek kalemler.  

 

Reel Efektif Döviz Kuru, Ocak 2017 

● Reel Efektif döviz kuru Ocak ayında %4.3 düşerek 88.17 seviyesi-

ne geriledi. Ocak ayı değeri 2003 yılı başından beri açıklanan veri 

serisinin en düşük değeri ve serinin tarihi ortalaması olan 108.3’ün de 

%19 aşağısında. Ocak ayında TL nominal kuru %7 seviyesinde de-

ğer kaybederken, enflasyonun beklentilerin üzerinde %2.5 seviyesin-

de gerçekleşmesi reel kurdaki düşüşü kısıtladı. 

● Reel efektif döviz kuru 2016 Eylül ayından bu yana %12 düşüş 

göstermiş durumda. Şubat ayında kurdaki değer kaybının gecikmeli 

etkilerinin enflasyona yukarı yönlü baskısı, mobilya ve beyaz eşyada 

yapılan vergi indirimleri ile bir miktar kısıtlanabilir. Kurdaki oynaklığın Şubat ayı başındaki düşük seviyelerde devam etmesi 

durumunda ise reel efektif döviz kurundaki değer kaybının yavaşlaması beklenebilir. 

13 Şubat 2017 
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Finansal Göstergeler 
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USD libor yatay seyretti. Yen libor yükselişini sürdürdü. 

Küresel hisse senetleri değer kazandı. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 16:30 itibarı ile güncellenmiştir. 

Geçtiğimiz hafta TL varlıklar değer kazandı. 

13 Şubat 2017 
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Gösterge tahvil getirisi %11.39 seviyesinde. 
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Küresel para birimleri dolara karşı ağırlıklı olarak değer kaybetti. 

Değerli madenler değer kazandı. VIX endeksi yatay seyretti. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 16:30 itibarı ile güncellenmiştir. 

13 Şubat 2017 
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Veri Akışı  
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Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Japonya GYSH (Çeyreklik Değişim, %) (4. Çeyrek, Geçici) 02:50 0.30% -- 0.30% -- Orta

Çin ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Ocak) 04:30 6.50% -- 5.50% -- Orta

Çin TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Ocak) 04:30 2.40% -- 2.10% -- Orta

Almanya TÜFE (Yıllık Değişim %) (Ocak, Nihai) 10:00 1.90% -- 1.90% -- Yüksek

Almanya GSYH (Çeyreklik Değişim, %) (4. Çeyrek, Geçici) 10:00 0.50% -- 0.20% -- Yüksek

Türkiye Cari Denge (Aralık) 10:00 -4.50b -- -2.27b -- Yüksek

İngiltere TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Ocak) 12:30 1.90% -- 1.60% -- Orta

Euro Bölgesi GSYH (Yıllık Değişim % ) (4. Çeyrek, Geçici) 13:00 1.80% -- 1.80% -- Yüksek

Euro Bölgesi GSYH (Çeyreklik Değişim, %) (4. Çeyrek, Geçici) 13:00 0.50% -- 0.50% -- Yüksek

Almanya ZEW Beklenti Endeksi (Şubat) 13:00 15 -- 16.6 -- Orta

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Endeksi (Şubat) 13:00 -- -- 23.2 -- Orta

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, % ) (Aralık) 13:00 -1.50% -- 1.50% -- Orta

ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Ocak) 16:30 1.10% -- 1.60% -- Orta

ABD ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Ocak) 16:30 1.50% -- 1.60% -- Orta

15 Şubat Çarşamba

Türkiye İşsizlik Oranı (Kasım) 10:00 12.00% -- 11.80% -- Orta

Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Ocak) 11:00 -- -- -27.14b -- Yüksek

İngiltere İşsizlik Oranı (Aralık) 12:30 4.80% -- 4.80% -- Orta

ABD Perakende Satışlar (Aylık Değişim, %) (Ocak) 16:30 0.10% -- 0.60% -- Orta

ABD TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Ocak) 16:30 2.40% -- 2.10% -- Orta

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Ocak) 17:15 75.50% -- 75.50% -- Orta

ABD Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, %) (Ocak) 17:15 0.00% -- 0.80% -- Orta

Euro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası Toplantı Tutanakları 15:30 -- -- -- -- Orta

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (11 Şubat) 16:30 -- -- 234k -- Orta

ABD Yapı İzinleri (Aylık Değişim, %) (Ocak) 16:30 0.20% -- -0.20% 1.30% Orta

ABD Yapı İzinleri (Ocak) 16:30 1230k -- 1210k 1228k Orta

ABD Konut Başlangıçları (Aylık Değişim, %) (Ocak) 16:30 0.30% -- 11.30% -- Orta

ABD Konut Başlangıçları (Ocak) 16:30 1230k -- 1226k -- Orta

Haftalık Veri Takvimi

13 Şubat Salı

16 Şubat Perşembe

14 Şubat Salı


