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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

14 Kasım 2016 

●Çin’de dış ticaret fazlası beklentilerden düşük geldi. Çin’de Ekim ayında ihracatın daralmaya devam etmesi ile 

birlikte dış ticaret fazlası 51.7 milyar $ olan piyasa beklentisinin altında 49.1 milyar $ olarak gerçekleşti. Yıllık bazda %6 

daralması beklenen ihracat %7.3 daraldı. Yuan’ın yılbaşından bu yana %5’e yakın değer kaybetmesine rağmen, Çin 

ihracatı son 7 aydır yıllık bazda düşüş göstermeye devam ediyor. İhracattaki daralmaya rağmen Çin’de ekonomik 

büyüme 2016 yılında hükümetin %6.5 – 7 aralığı hedefine paralel gerçekleşebilir. Çin ekonomisi yılın ilk 3. çeyreğinde 

%6.8 oranında büyümüştü. Çin ihracatına talebin düşük 

seyretmesi küresel ekonomiye dair endişelerin artmasına 

neden oldu. Ekim ayında ithalat ise %1 daralma beklentisinin 

hafif üzerinde %1.4 daralarak Çin’de iç talebin ılımlı devam 

ettiğine işaret etti. Çin hükümeti küresel ekonomideki 

yavaşlamaya paralel olarak Çin ekonomisinin ihracata dayalı 

bir modelden iç talebe dayalı bir modele geçmesini hedefliyor. 

2016 yılındaki gelişmeler bu geçişin ekonomide sert bir düşüşe 

yol açmadan gerçekleştirilebileceğine işaret ediyor. 

● İngiltere ve Almanya sanayi üretimi Eylül ayında daraldı. İngiltere’de Eylül ayında aylık bazda değişim 

göstermemesi beklenen sanayi üretim endeksi %0.4 daraldı. Endeks yıllık bazda ise %0.8 artış olan piyasa 

beklentisinin altında %0.3 artış gösterdi. Almanya’da ise endeks aylık bazda beklentilerin üzerinde %1.8 daraldı. Yıllık 

bazda da endeks %2 olan artış beklentisinin altında %1.2 yükseldi. 3. çeyrek büyüme oranı açıklanan öncü veriye göre 

İngiltere ekonomisi bir önceki çeyreğe göre beklentilerin hafif üzerinde %0.5, Euro bölgesi ekonomisi ise beklentilere 

paralel %0.3 büyümüştü. Eylül ayı sanayi üretimi verileri ise ekonomilerin 3. çeyreği zayıf bir performansla bitirdiğine 

işaret ediyor. Kasım ve Aralık ayı sonlarında açıklanacak revize büyüme oranlarında aşağı yönlü bir revizyon olması 

İngiltere’nin AB’den ayrılma kararının ekonomik etkisi konusunda endişelerin artmasına neden olabilir. 

● Almanya’da enflasyon son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Almanya’da TÜFE, Ekim ayında önceki yılın 

aynı dönemine göre %0.8 artarak son iki yılın en yüksek artışını  yaşadı. Eylül ayında da %0.7 artan tüketici fiyatları, 

böylece üst üste altıncı ayda yukarı yönlü hareketini sürdürmüş oldu. Endeks, aylık bazda %0.2 yükseldi. Enerji fiyatları 

enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam etse de, enerji fiyatlarındaki yıllık azalış önceki aylara göre 

yavaşlama gösterdi. (Ağustos -%5.9, Eylül -%3.6, Ekim –%1.4). 

Enerji dışı enflasyon, Ekim’de %1.1 olarak gerçekleşti. (Eylül: 

%1.2). Gıda fiyatları yıllık bazda %0.4 artarken,  alkollü içecek 

ve tütün ürünleri %2.3, restoran ve oteller %1.7, eğitim ve 

sağlık %1.6, ulaşım %1.2, giyim grubu fiyatları ise %1.0 artış 

göstererek enflasyonun yukarı yönlü hareketinde etkili oldu. 

Almanya’da 2 yılın en yüksek seviyesinde gelen enflasyon, 

Euro bölgesinde 4 aydır devam eden fiyat artışlarının, Ekim 

ayında da devam edeceğine işaret ediyor.  



3 

 

Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Ödemeler Dengesi, Eylül 2016 

● Eylül ayında cari denge, 1.68 milyar $ açık verdi. (Bloomberg 

Beklenti: 1.95 milyar $ cari açık) 12 aylık kümülatif cari açık ise 

Ağustos’taki 30.6 milyar $ seviyesinden (GSYH'ya oranı %4.2) 32.4 

milyar $ seviyesine (GSYH'ya oranı %4.5) yükselmiş durumda.  

● Finansman tarafına bakıldığında; Eylül ayında doğrudan 

yatırımlarda 0.7 milyar $ giriş yaşanırken, portföy yatırımlarında 1.6 

milyar $, diğer yatırımlar kaleminde 2.3 milyar $’lık çıkış yaşandı. 

Hisse senedi piyasasına aylık bazda 0.3 milyar $ seviyesinde giriş yaşanırken, 12 aylık toplam çıkış 0.5 milyar $ 

seviyesine geriledi. Yurt içi devlet borçlanma senetlerine aylık bazda 0.2 milyar $ giriş yaşanırken, 12 aylık toplam giriş 2.5 

milyar $ oldu. Yurtdışı tahvil piyasasında ise 2 milyar $ seviyesinde geri ödeme gerçekleşti.  

● Net turizm gelirleri Eylül ayında 2.03 milyar $ oldu (Eylül 2015: 2.9 milyar $). Yılın ilk 9 ayında net turizm gelir kalemi 

geçen yılın aynı dönemine göre %38 azaldı ve 10.7 milyar oldu. 12 aylık net turizm geliri kalemi de Eylül’de, bir önceki 

yılın aynı dönemine göre %34 azalarak 14.8 milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Enerji dengesindeki iyileşme ise Eylül 

ayında devam etti. Yıllık enerji açığı Ağustos ayındaki 25.3 milyar $ seviyesinden, 24.5 milyar $ seviyesine geriledi. Net 

Hata Noksan kaleminde bu ay 36 milyon $’lık giriş yaşandı ve yılın ilk 9 ayındaki giriş 5.4 milyar $ oldu. Rezerv varlıklarda 

4.8 milyar $’lık düşüş ile son 12 ayda yaşanan toplam azalma 2.4 milyar $ seviyesine yükseldi. 

● Yılın 3. çeyreğinde yurt içi ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya rağmen cari dengede bozulma yaşandı. Bu bozulmada 

turizm sektöründeki yavaşlamanın önemli etkisi oldu. Turizm gelirlerindeki düşüşle beraber dış ticaret açığındaki artış da 

Eylül ayında cari açığın artmasına neden oldu. Gümrük Bakanlığı tarafından açıklanan öncü dış ticaret verilerine göre dış 

ticaret açığındaki artış Ekim ayında da devam etti. Buna paralel, cari açıktaki artışın Ekim ayında da devam etmesi 

beklenebilir. 

Sanayi Üretim Endeksi, Eylül 2016 

● Eylül ayında sanayi üretim endeksi yıllık bazda %3.1 azalarak Temmuz 

ayındaki %4.8’lik düşüşün ardından 2009’dan bu yana en sert düşüşünü 

yaşadı. Beklenti, %2.6 artış yönündeydi. Sanayi üretiminde 

yıllıklandırılmış ortalama artış oranı ise Eylül ayında %2.7’den %2.3’e 

düştü. Arındırılmamış endeks geçen senenin Eylül ayına göre %4.1 

azaldı. 

● Sanayi üretiminde yaşanan düşüş, endeksin mevsim ve takvim 

etkisinden arındırılmış alt kalemlerine yayılmış durumda. Ağustos ayında 

bir önceki aya göre dayanıklı tüketim malı imalatı %14.2, dayanıksız tüketim malı imalatı %7.6, sermaye malı imalatı %2.4, 

enerji kalemi %2.2, ara malı imalatı ise %1.1 azalma gösterdi.  

● Temmuz ayındaki sert daralmanın ardından Ağustos ayında bir miktar toparlanma gösteren endeks, Eylül ayında tekrar 

düşüşe geçti. Üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %1.9 azalan sanayi üretimi, üçüncü çeyrekte büyümeye 

negatif etki yapacak. Özellikle tüketim malı kalemlerinde görülen daralma, üçüncü çeyrekte iç talebin büyümeye sağladığı 

pozitif katkı üzerinde baskı oluşturabilir. Sanayi üretimi üçüncü çeyrekte büyümenin negatif bölgede olabileceğine işaret 

ederken, tarımdan gelebilecek olumlu etki sanayi üretiminin negatif etkisini bir miktar sınırlayabilir.  

14 Kasım 2016 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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USD Libor faizleri hafif yükseldi.  

Küresel hisse senetleri ağırlıklı olarak pozitif performans sergiledi. 

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

Geçtiğimiz hafta yerli hisse senetleri değer kazandı. 

14 Kasım 2016 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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Gösterge tahvil getirisi %9.88 seviyesinde. 
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Para birimleri Dolar’a karşı değer kaybetti. 

VIX Endeksi düştü. 

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

14 Kasım 2016 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

14 Kasım 2016 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Çin Perakende Satışlar (Yıllık Değişim, %) (Ekim) 05:00 10.70% -- 10.70% -- Orta

Çin Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Ekim) 05:00 6.20% -- 6.10% -- Orta

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, % ) (Eylül) 13:00 -1.00% -- 1.60% -- Orta

Türkiye İşsizlik Oranı (Ağustos) 10:00 11.10% -- 10.70% -- Orta

Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Eylül) 11:00 -- -- -16.91b -- Yüksek

Almanya
GSYH (Çeyreklik Değişim, %) (3. Çeyrek, 

Geçici)
10:00 0.30% -- 0.40% -- Yüksek

İngiltere TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Ekim) 12:30 1.10% -- 1.00% -- Orta

Euro 

Bölgesi
GSYH (Yıllık Değişim % ) (3. Çeyrek, Geçici) 13:00 1.60% -- 1.60% -- Yüksek

Euro 

Bölgesi

GSYH (Çeyreklik Değişim, %) (3. Çeyrek, 

Geçici)
13:00 0.30% -- 0.30% -- Yüksek

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Endeksi (Kasım) 13:00 -- -- 12.3 -- Orta

Almanya ZEW Beklenti Endeksi (Kasım) 13:00 7.8 -- 6.2 -- Orta

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

16 Kasım Çarşamba

İngiltere İşsizlik Oranı (Eylül) 12:30 4.90% -- 4.90% -- Orta

ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Ekim) 16:30 1.60% -- 1.20% -- Orta

ABD ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Ekim) 16:30 1.20% -- 0.70% -- Orta

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Ekim) 17:15 75.50% -- 75.40% -- Orta

ABD Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, %) (Ekim) 17:15 0.20% -- 0.10% -- Orta

Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Ekim, Nihai) 13:00 0.50% -- 0.40% 0.40% Orta

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (12 Kasım) 16:30 256k -- 254k -- Orta

ABD TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Ekim) 16:30 1.60% -- 1.50% -- Orta

ABD Yapı İzinleri (Aylık Değişim, %) (Ekim) 16:30 -2.90% -- 6.30% -- Orta

ABD Yapı İzinleri (Ekim) 16:30 1190k -- 1225k -- Orta

ABD Konut Başlangıçları (Aylık Değişim, %) (Ekim) 16:30 10.30% -- -9.00% -- Orta

ABD Konut Başlangıçları (Ekim) 16:30 1155k -- 1047k -- Orta

Haftalık Veri Takvimi

14 Kasım Pazartesi

15 Kasım Salı

17 Kasım Perşembe


