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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
17 Nisan 2017 

●  Çin’in ihracatı Mart ayında beklentilerin üzerinde arttı. Çin’in dolar cinsinden ihracatı Şubat ayındaki %1.3’lük geri-

lemenin ardından Mart ayında önceki yılın aynı dönemine 

göre %16.4 arttı. Beklenti %4.3 seviyesindeydi. Bununla 

beraber Şubatta %38.1 artan ithalattaki artış yavaşlaya-

rak Mart ayında %20.3 olarak gerçekleşti. Böylece dış 

ticaret dengesi 23.9 milyar dolar fazla verdi. Çin’in dış 

ticaret dengesi Şubat ayında üç yılın ardından ilk kez açık 

vermişti. Ocak ve Şubat verileri 1 haftalık yeni yıl tatilinin 

etkisiyle sapma gösterirken, Mart ayında ihracatta görülen 

son iki yılın en yüksek artışı ise global talepteki artış ve 

zayıf yuanın etkisiyle Çin’in ihracatının toparlandığını gös-

teriyor. Trump’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüş-

mesinde ABD’nin cari açığını azaltacak 100 günlük bir ticaret planı üzerinde anlaşılması ve Trump’ın hafta içinde Çin’i 

döviz manipülatörü ilan etmeyeceğini açıklaması da Çin’in en büyük ticaret ortağı ile ilişkilerinde düzelmeye işaret etti. 

Çin’in 2017’nın ilk çeyreğinde olumlu ihracat performansının da etkisiyle bir önceki çeyrek ile aynı seviyede, yıllık %6.8 

büyümesi bekleniyor. Ancak ikinci çeyrekten itibaren kamu teşviklerinin etkisinin azalmasıyla büyüme bir miktar gerileyebi-

lir. Çin’de ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve emtia fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskı da Çin’in ithalatında düşüşe 

neden olabilir.  

●  Euro Bölgesi’nde Şubat ayında sanayi üretimi yavaşladı. Mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi bir önceki 

aya göre %0.3 azalırken, Ocak ayındaki 0.9’luk artış da %0.3’e revize edildi. Sanayi üretimindeki aylık gerileme, enerji ve 

dayanıksız tüketim malı üretimindeki azalmadan kaynaklandı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise Şubat 

ayında önceki yılın aynı dönemine göre beklentilerin altında %1.2 arttı (Beklenti: %1.9). Euro bölgesinde PMI endeksleri 

ve ZEW ekonomik güven endeksi gibi öncü göstergelerdeki yükselişler, bölgede ekonomik toparlanmanın hız kazandığı 

düşüncelerini güçlendirmiş, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı Draghi de son ECB toplantısının ardından bu göster-

gelerdeki yükselişe işaret ederek ECB politikalarının büyümeyi olumlu etkilediğini belirtmişti. Ancak Ocak ve Şubat ayı 

sanayi verisine göre, 2017 ilk çeyrekte sanayi üretiminin büyümeye önemli bir katkısı olmayabilir. Euro bölgesinin ilk çey-

rekte bir önceki çeyreğe kıyasla %0.4 (Önceki %0.5), yıllık bazda %1.7 (Önceki: %1.8) büyümesi bekleniyor.  

●  ABD’de TÜFE artışı Mart ayında yavaşladı. ABD’de Mart ayında yıllık TÜFE enflasyonu %2.6 olan beklentinin altında 

%2.4 olarak gerçekleşti (Önceki %2.7). Önceki yılın aynı 

dönemine göre %10.9 artarak yıllık enflasyon üzerindeki 

pozitif etkisini sürdüren enerji endeksi, aylık enflasyona 

ise negatif etkide bulundu. Enerji endeksinde aylık %

3.2’lik gerilemenin etkisiyle mevsimsellikten arındırılmış 

TÜFE ise bir önceki aya göre %0.3 azaldı. ABD’de 

Mart’ta ayında çekirdek (gıda ve enerji hariç) TÜFE enf-

lasyonu ise Kasım 2015’ten bu yana düşük seviyesine, %

2’ye geriledi. Çekirdek TÜFE aylık bazda %0.1 azaldı. 

Mart ayında enflasyonist baskılardaki azalma FED’in, 

para politikası kararlarında baz aldığı, TÜFE’den iki hafta 

sonra açıklanan ve Ocak ve Şubat’ta %1.8 olarak gerçek-

leşen çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksine de (Çekirdek PCE) aşağı yönlü etki edebilir. Enflasyondaki yavaşla-

ma Fed’in hem faiz artırımlarını, hem de bilanço küçültme adımlarını yavaş ve kademeli bir şekilde gerçekleştirebileceğine 

işaret ediyor. 
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Ödemeler Dengesi, Şubat 2016 

● Şubat ayında cari denge, 2.53 milyar $ açık verdi. 

(Bloomberg Beklenti: 2.5 milyar $ cari açık) 12 aylık 

kümülatif cari açık ise Ocak ayındaki 33.2 milyar $ 

seviyesinden 33.7 milyar $ seviyesine yükseldi. Enerji 

dengesindeki bozulma cari açığın artmasına sebep 

oluyor. Öte yandan ihracattaki olumlu performans cari 

denge üzerindeki aşağı yönlü baskıyı kısıtlıyor. 

● Finansman tarafına bakıldığında; Şubat ayında doğ-

rudan yatırımlarda 0.3 milyar $, yılın ilk iki ayında ise 

0.6 milyar $ giriş gerçekleşti. Diğer yatırımlar kalemin-

de Şubat ayında 2 milyar $’lık, portföy yatırımlarında ise 0.9 milyar $’lık giriş yaşandı. Hisse senedi piyasasına aylık  0.3 

milyar $, yurtiçi devlet borçlanma senedi piyasasında aylık 0.2 milyar $ giriş yaşandı. Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve 

bonolarla ilgili genel hükümet 0.3 milyar $ net ödeme gerçekleştirdi. 

● Net turizm gelirleri Ocak-Şubat döneminde 0.1 milyar $ düşerek 1.1 milyar $ seviyesine geriledi. 12 aylık kümülatif net 

turizm gelir kalemi Şubat 2016’ya göre %33 azaldı ve 13.9 milyar $’a geriledi. Gelirlerde %30 ve giderlerde %18 oranında 

azalma yaşandı.12 aylık kümülatif enerji açığında bir önceki aya göre bozulma Şubat ayında da devam etti. Yıllık enerji 

açığı Ocak ayındaki 24.6 milyar $ seviyesinden, 25.3 milyar $ seviyesine yükseldi. Enerji dışı dengede ise açık Ocak ayın-

daki 8.5 milyar $ seviyesinden 8.3 milyar $’a geriledi. Enerji dışı cari denge son 3 aydır iyileşme gösteriyor. Net Hata Nok-

san kaleminde bu ay 84 milyon $’lık çıkış yaşandı. Rezerv varlıklarda Şubat ayında 0.6 milyar $ artış yaşandı. 

● Cari dengede 2017’de enerji faturasındaki artış ve turizm gelirlerinin düşük seyri yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam 

edebilir. Rekabetçi kur ve Euro bölgesi ekonomisindeki toparlanma ile dış talepte ılımlı artışın ihracattaki olumlu etkisi ise 

bu yukarı yönlü baskıyı kısıtlamaya devam edebilir. Cari açığın milli gelire oranında kademeli artış yılın geri kalanında de-

vam etse de, oranın %5 seviyesinin üzerine çıkmaması ve dış kırılganlık konusunda ciddi bir artış olmaması beklenebilir. 

Sanayi Üretimi, Şubat 2016 

● Şubat ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre artış beklentisinin aksine %0.4 

azaldı (Beklenti: %1.2 artış) Takvim etkisinden arındırılmış endeks 2016 yılı Şubat ayına göre %1.0 artış gösterdi 

(Beklenti: %2.5). Sanayi üretiminde yıllıklandırılmış ortalama artış oranı gerilemeyi sürdürerek %1.6’den %1.2’ye geriledi. 

Arındırılmamış endeks önceki yılın Şubat ayına göre %1.7 azaldı.  

● Şubat ayında dayanıklı tüketim malı üretiminde yıllık %5.8, sermaye malı üretiminde %5.5 ve enerji üretiminde %7.4 

artış, ara malı üretiminde %3.4 ve dayanıksız tüketim malı üretiminde %0.9 azalma görüldü. İmalat sanayii %0.7 artarken, 

imalat sanayi alt sektörleri arasında en yüksek artış %14.4 ile motorlu taşıt imalatında gerçekleşti. Gıda ürünleri imalatı 

yıllık %2.9, kok kömürü ve petrol ürünleri imalatı %7.7 arttı. Mobilya ve beyaz eşyaya uygulanmaya başlayan vergi indirim-

lerine rağmen mobilya imalatındaki artış %3.8, elektrikli teçhizat imalatındaki artış ise %0.5 ile sınırlı kaldı. Şubat ayında 

giyim eşyaları ve tekstil ürünleri imalatı sırasıyla %10.4 ve %0.7 azaldı. Ana metal sanayii de %2.2 daralma gösterdi. 

● Ocak ayında %2.6 artarak 2017 yılına ılımlı bir başlangıç yapan sanayi üretimindeki artış, Şubat ayında beklentilerin 

altında kaldı. Öncü göstergeler ise sanayi üretiminde Şubat ayında gözlemlenen yavaşlamanın Mart ayında devam etme-

yebileceğine işaret ediyor. Mart ayında son 3 yılın en yüksek seviyesine çıkan ve 13 ay sonra ilk kez imalat sanayiinde 

genişlemeye işaret eden PMI imalat endeksi, sanayi üretiminde artışın hızlanabileceğine işaret ediyor. Şubat ayında uygu-

lamaya konan Nisan sonuna kadar geçerli vergi indirimlerinin Eylül ayı sonuna kadar uzatılması mobilya ve elektrikli teçhi-

zat imalatına olumlu yansıyabilir. Sanayi sektörü 2016 4. çeyrekte %5 artarak büyümeye olumlu katkı yapmıştı. 2017 ilk iki 

ay gerçekleşmeleri ve Mart ayı beklentileri dikkate alındığında, sanayi sektörünün büyümeye ılımlı katkısının devam etme-

si beklenebilir. 

 

 

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Yurt İçi Gelişmeler 

17 Nisan 2017 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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Dolar ve euro libor faizleri yatay seyretti. 

Küresel hisse senedi piyasaları ağırlıklı olarak değer kaybetti. 

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

Geçtiğimiz hafta TL varlıklar değer kazandı. 

17 Nisan 2017 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti % 11.48, gösterge tahvil getirisi %11.46 seviyesinde. 
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Küresel para birimleri dolara karşı ağırlıklı olarak değer kazandı. 

Enerji ve değerli madenler değer kazandı. VIX endeksi yükseldi. 

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

17 Nisan 2017 
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Türkiye’nin dış borcunun yükselmesi sorun yaratır mı? 

Gelişmekte olan ülkelerde (GOÜ) borç hızlı ve ağırlıklı olarak özel sektör kaynaklı olarak artış eğiliminde. IIF (Uluslararası 

Finans Enstitüsü) verilerine göre, 2006 yılında GOÜ’lerin borcu (16 trilyon $) ekonomik büyüklüklerinin %146’sı iken 2016 

yılında %215’ine çıktı (56 trilyon $). Borcun büyük kısmının yerel para birimi (49 trilyon $, %77’si) cinsinden olması riskleri 

hafifletse de, döviz borç stoku da son 10 yılda iki kattan fazla artış gösterdi.  ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırımlarına 

başladığı, doların güçlendiği ortamda döviz borçluluğu yüksek ülkelere yönelik endişeler de artıyor.   

 

Türkiye’nin dış borç stoku 2016 yılında 404 milyar $’a 

(GSYH’nın %47’si) çıktı. 2006 yılında 208 milyar $ olan Türki-

ye’nin borç stoku son 10 yılda iki katına çıkarken, borcun ekonomi 

içindeki payı da %38’den %47’ye yükseldi. Türkiye’nin dış borcu-

nun GOÜ’ler içindeki payı ise yataya yakın seyrediyor (2006 yılında 

%8.1, 2016’da %7.6). Türkiye’nin dış borcunun GSYH’sine oranı 

diğer GOÜ’lere karşılaştırıldığında ise ortalamaya yakın (Yandaki 

Grafik).  

 

Türkiye’nin dış borcunun ekonomide hangi aktörde yoğunlaştığına bakıldığında, ağırlıklı olarak bankalar ve reel 

sektörde olduğu görülüyor. Dış borcunun %40’ı bankacılık, %33’ü reel sektör, %22’si ise kamu sektörüne ait (Yandaki 

Grafik). Dış borçtaki artışta özellikle 2008 sonrasında bol likidi-

te olduğu dönemde bankaların ve reel sektörün yurtdışından borç-

lanması etkili oldu. 2013 sonrası ABD Merkez Bankası’nın parasal 

genişleme programını durduracağını açıklaması ile GOÜ’lere fon 

girişlerinin yavaşlaması ile dış borçlanmada yatay seyir gözlemleni-

yor. Dış borcun borçluya göre kırılımına bakıldığında, bankacılık 

sektörünün dış borcu 2008’den bu yana yaklaşık 3 katına çıkarak 

GSYH’nın %7’sinden %19’una ulaştı. Aynı dönemde reel sektörün 

borcu ise GSYH’nın %16’sına yükseldi. Kamu’nun dış borcunun 

ekonomiye oranı ise (%10 seviyesinde) yatay seyrediyor. Daha 

yakın vadede gelişmelere bakıldığında ise bankaların dış borcunun 2014 yılında zirve seviyesinde çıktıktan sonra son iki 

yıldır gerileme eğiliminde olduğu görülüyor. Diğer taraftan, reel sektörün dış borcu son 10 yılda yıllık ortalama 6 milyar $ 

artarken 2016 yılında ağırlıklı kısa vadeli olmak üzere 10.7 milyar $ artış kaydetti.  

 

Dış borç artmış olsa da dış borcu GSYH’ya oranı (%47) geçmişte borç krizine giren ülkelere göre endişe verici dü-

zeyde değil.  Örneğin, Arjantin dış borç krizine girip iflas ettiğinde 2002 yılında dış borç/GSYH oranı %157’ye yük-

selmişti. Türkiye’nin dış borcu 2011 yılında Euro Bölgesi’nde borç krizi yaşayan Yunanistan (2011: %219) ve Portekiz gibi 

ülkelerle (2011:%188) kıyaslandığında da bu ülkelerin krize girdikleri seviyelerinin çok altında. Akademik çalışmalara bakıl-

dığında, Reinhart–Rogoff’un çalışmasına göre GOÜ’lerde dış borç GSYH’nin %60’ına ulaştığında yıllık büyüme %2 kadar 

azalmakta, daha yüksek düzeyler söz konusu olduğunda ise büyüme oranları yarıya kadar azalmaktadır. Dolayısıyla, Tür-

kiye’nin borç stokunun ekonomi içindeki payı büyümeyi sınırlayacak seviyelere çıkmış değil. 

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Makro Ekonomi & Strateji 

17 Nisan 2017 
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Dış borçlanmadaki artış, borcun ileride döviz geliri yaratacak ihra-

cata yönelik yatırımların finansmanında kullanılması durumunda 

sorun teşkil etmeyebilir. Türkiye’de büyümenin son 10 yıldaki kompo-

zisyonuna bakıldığında ağırlıklı olarak tüketim harcamaları kanalıyla 

gerçekleştiği görülüyor. GSYH’nın %60’ını oluşturan iç tüketim 2006-

2016 döneminde reel olarak yıllık ortalama %4.6 artarken, yıllık ortala-

ma reel GSYH büyümesi de %5.1 seviyesinde gerçekleşti. Yatırım har-

camaları ise 2009’da GSYH’nın %22’sine kadar gerilemişken, tekrar 

GSYH’nın %30’una çıktı ancak 2013 yılından beri yatay seyretmekte. 

(Yandaki Grafik)  

 

Dış borçtaki artışın sorun yaratıp yaratmayacağını anlamak için tek başına borca bakmak da yeterli değil. Alınan 

döviz borcun ne derece döviz varlıklarla karşılandığına da bakmak gerekir.  Türkiye’de bankalar döviz borçlanmadan kay-

naklanan kur risklerini bilanço içi ve dışı varlıklarla dengeliyor. Bankalar yurtdışından sağladıkları döviz kaynakları yeniden 

döviz kredi olarak kullandırdıkları için bilanço içi açık pozisyonları bilançolarının %5’i ile sınırlı. Bu açık pozisyonu da bilan-

ço dışında vadeli döviz alımlarıyla hedge ediyorlar. Diğer taraftan, reel sektörün Ocak 2017 itibarıyla 201 milyar $’lık döviz 

açık pozisyonu bulunuyor. Reel sektördeki kur riskinin boyutunu ölçmek bankalarda olduğu kadar kolay değil. Bilanço bil-

gileri halka açık şirketler hariç (onlar da 3 aylık bilançolarda görülebiliyor), şirketlerin açık pozisyonlarının ne kadarının 

hedge edildiği bankalarda olduğu gibi haftalık verilerle takip edilemiyor. Ancak Merkez Bankası’nın son sunumlarında dö-

viz borcu olan 26580 firmadan yaklaşık 2000’inin döviz borcunun toplam borcun %83’nü oluşturduğu ve bu firmaların da 

ağırlıklı olarak ihracata dayalı imalat sanayi, enerji, ulaştırma ve iletişim 

sektörlerinde yer aldığı belirtiliyor.  Ayrıca, Türkiye’de şirketlerin engin 

finansal kriz tecrübelerinin olması ve gerektiği durumlarda şirket sahipleri-

nin şirketlerine kaynak aktarabilecek durumda olmaları bugüne kadarki 

kriz dönemlerinde önemli destek verdi. Bugün de şirket sahiplerinin ge-

rektiği durumda şirketlerine kaynak aktarabilecek varlıkları mevcut 

(Yandaki Grafik).   Reel sektörün 201 milyar $’lık açık pozisyonu hane-

halkının 196 milyar $ döviz fazlasıyla dengelenirken kamu ve bankacılık 

sektörünün de açık pozisyonun olmaması ekonomideki riskleri azaltıyor. Ayrıca, şirketler geçmiş tecrübelerinin de etkisiyle 

kurun yükselmeye başladığı 2014 yılından beri kısa vadeli döviz açık pozis-

yonlarını kurun gerilediği dönemlerde kapatıp az da olsa kısa vadede döviz 

fazlası veriyorlar  (Yandaki Grafik). Bunun yanı sıra bankacılık sektörünün 

güçlü sermaye yapısına sahip olması (sermaye yeterliliği %16.4 ile yasal sı-

nır olan %12’inin ve %8 olan Basel kriterinin çok üzerinde) reel sektör açısın-

dan likidite sıkışıklığı yaşanan dönemlerde avantaj sağlayan bir unsur. Ayrı-

ca, kamunun döviz açık pozisyonu olmaması ve devletin son dönemde sağ-

ladığı Kredi Garanti Fonu, KOSGEB gibi destek mekanizmaları da eklendi-

ğinde reel sektördeki riskin ekonomideki diğer aktörlerin de desteğiyle aşıl-

ması mümkün.  

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Makro Ekonomi & Strateji 

17 Nisan 2017 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

17 Nisan 2017 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Çin GSYH (Çeyreklik Değişim, %) (1. Çeyrek) 05:00 1.50% -- 1.70% -- Yüksek

Çin GSYH (Yıllık Değişim, %) (1. Çeyrek) 05:00 6.80% -- 6.80% -- Yüksek

Çin Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Mart) 05:00 6.30% -- 6.00% -- Orta

Çin Perakende Satışlar (Yıllık Değişim, %) (Mart) 05:00 9.70% -- 10.90% -- Orta

Türkiye İşsizlik Oranı (Ocak) 10:00 0.13 -- 12.70% -- Orta

Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi 11:00 -- -- -6.80b% -- Yüksek

Türkiye Merkez Bankası Beklenti Anketi 14:30 -- -- -- -- Orta

ABD Yapı İzinleri (Aylık Değişim, %) (Mart) 15:30 2.80% -- -6.20% -6.00% Orta

ABD Yapı İzinleri (Mart) 15:30 1250k -- 1213k 1216k Orta

ABD Konut Başlangıçları (Aylık Değişim, %) (Mart) 15:30 -2.80% -- 3.00% -- Orta

ABD Konut Başlangıçları (Mart) 15:30 1253k -- 1288k -- Orta

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Mart) 16:15 76.20% -- 75.40% 75.90% Orta

ABD Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, %) (Mart) 16:15 0.50% -- 0.00% 0.10% Orta

19 Nisan Çarşamba

Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Mart, Nihai) 12:00 0.015 -- 1.50% -- Orta

ABD Fed Bej Kitap Raporu 21:00 Orta

Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Nisan) 10:00 65 -- 67.8 -- Orta

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

Almanya PMI Hizmet  (Nisan, Geçici) 10:30 55.5 -- 55.6 -- Orta

Almanya PMI İmalat  (Nisan, Geçici) 10:30 58 -- 58.3 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Bileşik (Nisan, Geçici) 11:00 56.4 -- 56.4 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Hizmet  (Nisan, Geçici) 11:00 56 -- 56 -- Orta

Euro Bölgesi PMI İmalat  (Nisan, Geçici) 11:00 56 -- 56.2 -- Orta

ABD PMI İmalat  (Nisan, Geçici) 16:45 53.8 -- 53.3 -- Orta

ABD İkinci El Konut Satışları  (Mart) 17:00 5.60m -- 5.48m -- Orta

Haftalık Veri Takvimi

17 Nisan Pazartesi

18 Nisan Salı

20 Nisan Perşembe

21 Nisan Cuma


