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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

13 Haziran 2016 

 

● Euro bölgesi büyüme oranı 1. çeyrekte beklentilerin üzerinde geldi. Euro Bölgesi 1. Çeyrek büyümesi 

beklentilerin üzerinde gelerek yukarı yönlü revize edildi. Bü-

yüme bir önceki çeyreğe göre %0.6 (beklenti: %0.5), bir ön-

ceki yılın 1. Çeyreğine göre ise %1.7 (beklenti:%1.5) oldu. 

Büyüme ağırlıklı olarak özel tüketim (bir önceki çeyreğe göre 

%0.6) ve yatırımlardan (bir önceki çeyreğe göre %0.8) kay-

naklandı. Net ihracat ise büyümeyi aşağıya çekmeye devam 

etti. Öncü göstergeler Euro Bölgesi’nde büyümenin 2. Çey-

rekte de yavaşlayarak da olsa devam ettiğine işaret ediyor. Düşük enflasyon ortamının özel tüketim harca-

malarını ve Avrupa Merkez Bankası’nın ekonomiyi desteklemesiyle Euro Bölgesi büyümesi 2016 yılında %

1.5-%2 aralığında gerçekleşebilir. 

● Almanya’da sanayi üretimi beklentilerin hafif üzerinde artış gösterdi. Almanya’da Nisan ayı sanayi 

üretim endeksi %0.7 artış olan beklentinin üzerinde %0.8 artış gösterdi. Mart ayında %1.1 daralan endeksin 

Nisan ayında artmasında yatırımlarda gözlemlenen artış etkili oldu. Nisan ayında yatırım malları kaleminde 

%2.2, imalat ve enerji üretiminde %1.1’lik artış yaşanırken inşaat sektöründe üretim %1.7 daraldı. Nisan 

ayında endekste görülen artış olumlu bir gelişme olsa da artışın asıl sebebi endekste önceki aylarda yaşa-

nan düşüşten kaynaklı baz etkisi. Sanayi üretimi verisinden bir gün önce açıklanan Nisan ayı fabrika sipariş-

leri verisi beklentinin üzerinde daralma gösterdi. Sanayi üretim verisi ile birlikte yapılan açıklamada imalat 

sektörünün ekonomiye güveninde olumlu gelişmeler yaşandığı ve sektörün önümüzdeki dönemde ılımlı şe-

kilde toparlanmaya devam edeceği belirtiliyor. Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi olan Alman ekonomisin-

de olumlu gelişmelerin bölge genelinde ekonomik aktivite toparlamasına yardımcı olması beklenebilir. 

● Çin’de dış ticarette yaşanan daralma Mayıs ayında da devam etti. Mayıs ayında dolar bazında ihracat 

beklentilere paralel olarak bir önceki yılın aynı ayına göre %

4.1 daraldı. Dolar bazında ithalat ise %6.8 olan beklentilerin 

oldukça altında %0.4 daralma gösterdi. Yuan’ın Dolar karşı-

sındaki değer kaybı sebebiyle ticaret hacimleri Yuan bazında 

artış gösterdi. İhracat %1.5 artarken, %2.5 daralması bekle-

nen ithalat hacmi Yuan bazında %5.1 artış gösterdi. İthalat 

tarafında emtia kalemlerinde hem hacim olarak hem de pet-

rol fiyatlarındaki artışla beraber değer olarak artış yaşandı. 

Küresel ekonominin yavaş seyri ise ihracatın halen düşük seviyelerde seyretmesine neden oluyor. Çin’de iç 

talebe dayalı bir ekonomik modele geçiş sağlanana kadar hem hükümetin hem de merkez bankasının büyü-

meyi teşvik edecek adımlar atmaya devam etmesi bekleniyor. 
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

 

GSYH Büyüme Oranı, 2015 I. Çeyrek 

 

● Türkiye ekonomisi 2016 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre %4.4 olan piyasa beklentisinin üzerinde %4.8 büyü-
me kaydetti. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH ise geçen yılın 
aynı çeyreğine göre %4.5 oranında büyüdü. Mevsim ve takvim etki-
lerinden arındırılmış GSYH ise 2015’in 4. çeyreğine göre %0.6 olan 
beklentilerin üzerinde %0.7 artış gösterdi. Daha önce %0.7 olarak 
açıklanan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış 2015 4. çey-
rek GSYH büyümesi ise %1.2 olarak revize edildi. Yıllık GSYH bü-
yümesi %4.5 olarak gerçekleşti. 

 

● Yılın ilk çeyreğinde hane halkı tüketimi %6.9 büyüyerek manşet 
büyüme rakamına 4.8 puan katkı sağladı. Kamu harcamaları %10.9 artış ile büyüme rakamına 1.2 puan katkı 
sağladı. Stok değişimlerinden 0.4 puan katkı gelirken, toplam yatırım harcamaları bir önceki yılın ilk çeyreğine 
göre değişim göstermedi. Net ihracat kalemi ise büyümeye 1.5 puanlık negatif katkı sağladı. 

 

● 2016 ilk çeyreğinde düşüş gösteren tüketici güven endeksi ve ilk çeyrekte sınırlı artış gösteren tüketici kredisi 
hacimlerine rağmen güçlü seyreden hane halkı tüketimi, büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinde et-
kili oldu. 2016 başında asgari ücrete yapılan %30’luk zam hane halkı harcamasına olumlu etki yapmış durumda. 
Dış talep Rusya yaptırımları, Avrupa ekonomisinin yavaş seyri ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle Orta Doğu ülke-
lerine yapılan ihracattaki düşüş nedeni ile büyümeye negatif etki yapmaya devam ediyor. Jeopolitik riskler yılın 
geri kalan kısmında iç talepteki güçlü seyrin yavaşlamasına neden olabilir. Bu hafta açıklanan Nisan ayı sanayi 
üretimi ekonomik aktivitenin yılın ikinci çeyreğinde yavaşlamaya başladığına işaret ediyor. İlk çeyrekteki %4.8’lik 
büyüme oranından sonra yılsonunda %3-4 aralığına gerilemesi beklenebilir.  

  

Cari Denge, Nisan 2016 
 
● Nisan ayında cari denge piyasanın -3.4 milyar $  olan beklentisi-
nin altında 2.96 milyar $ açık verdi. 12 aylık kümülatif cari açık Mart 
ayındaki 29.5 milyar $ seviyesinden 28.6 milyar $ (GSYH'ya oranı 
%3.9) seviyesine geriledi. Cari açıktaki gerilemede önceki aylarda 
olduğu gibi enerji açığındaki düşüş etkili olurken, 12 aylık kümülatif 
enerji açığı 28.6milyar $ oldu. Turizm gelirleri Nisan ayında bir ön-
ceki yıla göre %27 gerilemeyle 1.1 milyar $ olurken, önümüzdeki 
aylarda sezonun başlamasıyla gerilemenin etkisi daha belirgin ola-
caktır. 
 
● Finansman tarafında, Nisan ayında 4.6 milyar $’lık kuvvetli ser-
maye girişi olurken, bu girişin 1.2 milyar $’ı devlet tahvillerine, 495 
milyon $’ı ise hisse senedi piyasasına oldu. Nisan ayında 1.6 milyar $’da eurobond ihracı gerçekleştirildi. Doğru-
dan sermaye girişlerinde sene başından beri olduğu gibi zayıf seyir Nisan ayında da devam etti. Nisan ayındaki 
565 milyon $’lık girişle, 2016 yılı ilk dört ayında doğrudan yatırımlar %45  düşüşle 2.7 milyar $ oldu.  
 
● Net hata noksan kaleminde ise Nisan ayında (1.4 milyar $) çıkış görüldü ve sene başından beri net hata nok-
san kaleminden toplam sermaye girişi  921 milyon $ oldu. Nisan ayında sermaye girişlerinin artmasının etkisiy-
le resmi rezervlerde ise 417 milyon $ yükseliş görüldü. 2015 yılı boyunca rezervlerde toplamda 11.9 milyon $ 
azalma görülmüştü, 2016 yılı ilk dört ayında ise 2.5 milyar $ artış görüldü.  Bankaların ve banka dışı kesimin 
borç çevirme oranlarına bakıldığında da her iki kesiminde borçlanmalarında sıkıntı görünmüyor. 12 aylık kümü-
latif verilere göre, şirketlerin uzun vadeli borç çevirme oranı %161, bankaların ise %329 seviyesinde yüksek sey-
retmeye devam ediyor. Önümüzdeki aylarda petrol fiyatlarındaki düşüşün durmasıyla enerji dengesinde düzel-
menin ivme kaybetmesini ve azalan turizm gelirleriyle (2016 yılı için %20 düşüş öngörüyoruz) cari açığın ekono-
miye oranının 2016 yılsonunda %4.4’e yükselmesini bekliyoruz.  

13 Haziran 2016 
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USD LİBOR faizleri bu hafta düştü. Yen ve Euro LİBOR faizleri negatif bölgede.   

Küresel hisse senedi piyasalarına karışık seyir hakimdi. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 13:00 itibarı ile güncellenmiştir. 

Bu hafta MSCI GOÜ hisse senedi piyasaları endeksi değer kazanırken, Türkiye negatif ayrıştı.  

13 Haziran 2016 
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Gösterge tahvil getirisi %9.19 seviyesinde. 

D
ö

v
iz

 P
iy

a
s

a
la

rı
 

E
m

ti
a

 P
iy

a
s

a
la

rı
 

 

Gelişmekte olan ülke para birimleri ortalaması bu hafta Dolar’a karşı değer kazandı. 

Enerji endeksi bu hafta yükseldi. VIX endeksinde artış devam etti.   

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 13:00 itibarı ile güncellenmiştir. 

13 Haziran 2016 
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Fed’in faiz artırımını ertelemesi Türkiye’de faizleri nasıl etkiler? 

 

Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 

yaptığı sürprizle piyasalar tekrardan yön değiştirdi. Tarım dışı is-

tihdam Mayıs ayında 38 bin ile 160 bin olan beklentinin altında 

kalırken Eylül 2010’dan beri en düşük seviyesinde gerçekleşti 

(Yandaki Grafik). İşsizlik oranı ise işgücüne katılım oranının düş-

mesinin etkisiyle yani iş bulmaktan umudunu kesenlerin işgücünü 

terk etmesiyle %4.7’ye geriledi. Verinin olumsuz gelmesini tele-

kom sektöründeki grevler (35 bin kişilik grev) kısmen açıklasa da 

bu etki olmasaydı dahi istihdam artışı 100 bin kişinin altında kalacaktı.  Bu da Fed’in istediği aylık 200 bin istih-

dam artışının oldukça altında.  

 

Beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisi Fed’in yakın dönemde faizleri artırma ihtimalini 

azalttı. Mayıs başından itibaren piyasalar FED’in yaz aylarında bir 

faiz artırımına gideceğini fiyatlamaya başlamıştı. Veri açıklanma-

dan önce Haziran ayı toplantısında %22 olan Fed’in faiz artırım 

beklentisi sıfıra inerken, Temmuz ayı için %55 olan faiz artırım 

olasılığı da %18’e geriledi. 3 Haziran’da açıklanan veri öncesinde 

opsiyon fiyatlamalarına göre Eylül ayında gelmesi planlanan 25 

baz puanlık faiz artırım beklentisi Aralık ayına ötelenmiş durumda.  

 

Fed verilere ve global gelişmelere bağlı hareket ediyor. Faiz artırımı için üç verinin seyri önem arz ediyor: 1- 

Büyümenin ivme kazanması; 2- İstihdam piyasasındaki iyileşmenin sürmesi; 3- Enflasyonun %2 hedefine yak-

laşması. İstihdam piyasasındaki yavaşlama Haziran ayında faiz artırım olasılığını ortadan kaldırırken, ekonomik 

büyümenin momentumuyla ilgili de soru işareti yarattı. 2. Çeyrek öncü büyüme göstergelerinden imalat sanayi 

tarafında veriler olumlu gelirken, hizmet sektöründeki yavaşlama dikkat çekiyor. ISM imalat endeksi Mayıs ayın-

da 51.3’e yükselirken (kritik seviye 50 ve üzeri genişlemeye işaret ediyor) ISM hizmet endeksi Mayıs ayında 2.5 

puan gerileyerek 52.9 oldu. Hizmet endeksin alt kalemi olan hizmetler sektörü istihdam endeksi ise Mayıs ayın-

da 49.7’ye (Nisan ayı: 53) gerileyerek istihdam piyasasındaki zayıflamayı teyit etti. Enflasyon tarafında ise isteni-

len düzeye (hedef: %2) ulaşılmasa da artış eğilimi devam ediyor. Fed’in yakından takip ettiği PCE (Kişisel tüke-

tim endeksi) Nisan ayı itibarıyla %1.1’e, çekirdek PCE ise %1.6’ya yükselmiş durumda. Mayıs ayında saatlik üc-

retlerdeki yıllık artış da %2.5 ile beklentiler düzeyinde gerçekleşti. Enflasyonda ivme yavaş da olsa trendin yuka-

rı yönlü olması, Fed’in ekonomik büyümenin ikinci çeyrekte hız kazanacağı beklentisi ve istihdam piyasasında 

son açıklanan veriye kadar yaşanan olumlu gelişmeler Fed’in para politikasında temkinli sıkılaşma planını des-

tekler yöndeydi. Mayıs ayında hayal kırıklığı yaratan istihdam verileri ise ekonominin faiz artırımına karşı  

13 Haziran 2016 
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DenizBank Ekonomi Bülteni 

 

kırılganlığı konusunda soru işaretlerine yol açarken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen da faiz 

artırım zamanlamasına yönelik söylemini değiştirdi ve daha temkinli bir tutum sergiledi. Haziran ayında İngilte-

re’nin AB’den çıkma kararının oylanacağı referandum ve global ekonomiye dair belirsizlikleri de dikkate alan Fed 

bekle gör politikasına bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Ayrıca, son veriler ışığında enflasyon ve mali-

yetler yükseliyor olsa da önümüzdeki dönemde ekonomik büyümeye dair olumsuz gelen verilerin büyüme bek-

lentileri kötüleştirmesi durumda enflasyondaki bu artış da hızını kaybedebilir. Yani ekonomik yavaşlamaya para-

lel olarak enflasyondaki yükselme de yavaşlayabilir. Tüm bunlara ek olarak istihdam verilerindeki oynaklık da 

dikkate alındığında Temmuz ayında veri olumlu da gelse, Fed’in burada kalıcı düzelmeyi görmeden yani Ey-

lül’den önce faiz artırımına gitmesi zor görünüyor. 

 

Fed’in faiz artırım beklentilerinin ötelenmesi ve yurtiçinde de enflasyonun olumlu seyretmesi Türkiye’de 

Merkez Bankası’nın para politikasında sadeleşme adımlarına devam etmesine zemin hazırlıyor. Son açık-

lanan istihdam verilerinin Fed’in yakın dönemde faizleri artırma ihtimalini azaltırken gelişmekte olan ülke piyasa-

larına yönelik risk iştahını da artırdı. Benzer ülkelere göre daha olumlu büyüme (%3-4) beklentisi, güçlü mali ya-

pısıyla Türkiye’de bundan olumlu etkilenecek ülkeler arasında. Son üç toplantısında üst bantta (gecelik borç ver-

me faizi) 125 baz puan indirim yapan Merkez Bankası da hem Fed’in faiz artırım beklentilerinin ötelenmesini 

hem de son açıklanan enflasyon verisinin %6.6’yla düşük seyretmesini dikkate alarak Haziran ayında da üst 

bantta 50 baz puanla faiz indirimlerine devam edebilir. Fed’in Haziran ayında faiz artırımı beklentilerinin azalma-

sı ile birlikte artan risk iştahı sonucunda Türk tahvil faizlerinde düşüş yaşandı. TCMB beklenti anketine göre 24 

ay sonrası enflasyon beklentisinin %7.2 olduğu dikkate alındığında 2 yıllık tahvil reel getirisi %2’nin altına gerile-

miş durumda. Ancak enflasyondaki düşüşün devam etmesi beklenmediği ve önümüzdeki aylarda tekrar %7 - %

7.5 seviyesine yaklaşabileceği dikkate alındığında burada indirimlerin devam etmesi zor görünüyor. Merkez 

Bankası’nın üst banttaki indirimlerinin ağırlıklı ortalama maliyetine ve dolayısıyla piyasa faizlerine etkisi daha 

sınırlı oluyor. Bu da enflasyon beklentilerinde düzelme olmadan nominal faizlerde aşağı yönlü hareketi sınırlıyor.  

 

 

 

 

13 Haziran 2016 
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Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  


