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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
20 Mart 2017 

● ABD Merkez bankası Mart ayı toplantısında faiz oranını beklentilere paralel 25 baz puan artırarak %0.75 – 1.00 

aralığına yükseltti. Toplantı sonrası açıklanan karar metninde is-

tihdam piyasasında  güçlenmenin devam ettiği, ekonomik aktivitenin 

yılın ikinci yarısında ılımlı bir şekilde arttığı belirtiliyor. Hanehalkı harca-

malarında kademeli artış yaşanırken, Şubat metninde zayıf olduğu be-

lirtilen özel sektör yatırımlarının kuvvetlendiği ifade edilmiş. Enflasyon-

da ise manşet veride artış görüldüğü fakat enerji ve gıda fiyatları hariç 

enflasyonda büyük bir değişiklik olmadığı belirtilmiş. İstihdam piyasası 

ve enflasyona dair göstergelerdeki gerçekleşmeler ve beklentiler ışı-

ğında üyeler 9’a karşı 1 oy ile politika faizi oranının %0.75 – 1.00 aralı-

ğına yükseltilmesine karar verilmiş. Şubat toplantısı sonrası karar met-

ninde ekonomik gelişmelerin “sadece” kademeli faiz artırımlarına mü-

saade edeceği belirtilirken, bu ayki metinden “sadece” ibaresi çıkarıl-

mış. Mart toplantısı ile beraber Fed üyelerinin güncel ekonomik tahmin 

ve politika faiz oranı beklentileri de yayımlandı. Aralıkta açıklanan tah-

minlere göre ciddi bir değişiklik gözlemlenmiyor. 2018 büyüme beklentisi %2.1’den %2’ye çekilirken, 2017 çekirdek PCE 

enflasyon beklentisi %1.8’den %1.9’a yükselmiş. 2019’da %2.9 olan politika faizi beklentisi ise %3 olarak revize edilmiş. 

Fed üyelerinin 2017 yılı için 3 faiz artırımı beklentisi değişmemiş. Karar açıklamasından sonra basın toplantısında Yellen 

ekonomideki olumlu gidişatın devam etmesi durumunda ileriki dönemlerde hızlı faiz artırımlarına gitmek zorunda kalma-

mak için para politikasında kademeli bir sıkılaştırmaya gidildiğini açıklarken, bu yıl için 3 faiz artırımının, kademeli tanımı-

na uygun olduğunu düşündüğünü belirtti. Yellen, ekonomik gelişmelerin “sadece” kademeli faiz artırımlarına müsaade 

edeceği cümlesinden “sadece” ibaresinin kaldırılmasının çok önemli bir değişiklik olmadığını düşündüğünü da belirtti. Mali 

politikada atılacak genişleme adımlarının, beklentilerine etki edip etmediği sorularına Yellen, mali genişleme adımlarının 

para politikası üzerine etkilerini tartışmak için kurulun bu adımlara dair detayları görmeyi bekleyeceği belirtildi. Yellen, 

Fed’in bilançosunun ne zaman azaltılmaya başlayacağı konusunda kesin bir tarih veremeyeceğini belirtirken, para politi-

kasında asıl araçlarının politika faizi olduğunu, varlık alımı programının ancak ekonomide kötüye bir gidişat gözlemlendi-

ğinde tercih edileceğini belirtti. Fed’in bilanço büyüklüğünün önümüzdeki dönemde şu anki seviyelerinde kalması beklene-

bilir. Fed üyelerinin beklentilerine paralel opsiyon piyasası da ikincisi Temmuz, üçüncüsü Aralık ayında olmak üzere 

2017’de üç faiz artırımı fiyatlıyor. 

● Euro bölgesi sanayi üretimi Ocak ayında beklentilerin 

altında, önceki yılın aynı dönemine göre %0.6 arttı 

(Beklenti: %0.9, Aralık %2.5). Sanayi üretimindeki artış 

son 6 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşirken, yıllıklandı-

rılmış artış %1.4’ten %1.2’ye geriledi. Sanayi üretiminde 

Ocak ayındaki artış büyük ölçüde %6.9 artan enerji üreti-

minden kaynaklandı. Aynı dönemde dayanıklı tüketim mal-

ları üretimi %1.5 ve ara malı üretimi %0.8 artarken dayanık-

sız tüketim malı üretimi %2.6 ve sermaye malı üretimi %0.8 

daraldı. Ocak ayında sanayi üretiminin bir miktar hız kaybetmesi, bölgenin en büyük iki ekonomisini olan Almanya ve 

Fransa’nın sanayi üretimindeki yıllık artışın sınırlı kalmasından kaynaklanıyor (Almanya:%0.6, Fransa:%0.4). Avrupa’da 

sanayi sektörü 2017 yılına beklentilerden daha yavaş bir başlangıç yapmış olsa da, Şubat ayında 55.4 ile Nisan 2011’den 

bu yana en yüksek seviyesine yükselen PMI, bölgede sanayi üretiminin toparlanmaya devam edeceğine işaret ediyor. 
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

TCMB Faiz Kararı, Mart 2017 

● Merkez Bankası (MB) Mart ayı Para Politikası Kurulu 

toplantısında beklentilere paralel politika faizi olan bir hafta 

vadeli repo ihale, gecelik borç verme ve borçlanma oranla-

rını değiştirmeyerek sırasıyla %8, %9.25 ve %7.25’te sabit 

tuttu. Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 

beklentilere paralel %11.75 seviyesine yükseltti.  

● Ocak ayı karar metinde olduğu gibi bu metinde de eko-

nominin kademeli bir toparlama sergilediği, iç talebin göreli 

olarak zayıf, dış talebin ise AB ülkelerindeki talep artışıyla 

ihracata olumlu katkı yapmaya devam ettiği belirtilmiş. Enf-

lasyon gelişmelerinde düşük talebin enflasyona düşüş yönünde katkı sağladığı ibaresi metinden çıkarılmış. Kur hareketle-

rinin gecikmeli etkileri ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisinin enflasyondaki yükselişi sürdüreceği yinelenmiş. Para 

politikası duruşunun enflasyon görünümüne bağlı olmaya devam edeceği mesajı yinelenirken, döviz piyasasında ekono-

mik temellerle uyumsuz sert hareketler olması durumunda MB’nin gerekli tedbirleri alacağı ibaresi metinden çıkarılmış. 

● MB 11 Ocak’tan beri 1 haftalık repo ihalesi açmayarak ve piyasa fonlamasını ağırlıklı olarak GLP üzerinden yaparak 

ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini (AOFM) %8.3’dan %11.3’e çıkardı. Geçtiğimiz aylarda enflasyondaki artış beklenen-

den hızlı gerçekleşmiş ve TÜFE enflasyonu Şubat ayında çift haneli seviyeye ulaşmıştı. MB’nin açıklaması kur hareketinin 

gecikmeli etkilerinin henüz fiyat endeksine tamamen yansımamış olabileceğine, önümüzdeki aylarda bu etkinin de devre-

ye girerek endeksteki artışın daha da hızlanabileceğine işaret ediyor. GLP borç verme oranının %11.75’e yükseltilmesi 

piyasa fonlamasına bir miktar esneklik yaratırken, MB bu mekanizmadan sağladığı fonlama miktarını azaltabilir ve gecelik 

borç verme oranı (%9.25) ile sağlanan miktarı artırabilir. Fakat MB’nin, AOFM’ni mevcut seviye veya daha üstünde tutarak 

enflasyon görünümünde ciddi bir iyileşme olana kadar sıkı para politikası duruşunu devam ettirmesi beklenebilir. 

Cari Denge, Ocak 2017 

● Ocak ayında cari denge, 2.76 milyar $ açık verdi. (Beklenti: 2.85 milyar $) 12 aylık kümülatif cari açık ise 2016 sonunda-

ki 32.6 milyar $ seviyesinden 33.2 milyar $ seviyesine yükseldi. Finansman tarafına bakıldığında; Ocak ayında doğrudan 

yatırımlarda 0.4 milyar $ , portföy yatırımlarında ise 1.6 milyar $’lık giriş gerçekleşti. Hisse senedi piyasasına aylık  0.6 mil-

yar $ giriş olurken, devlet iç borçlanma senedi piyasasında 0.8 milyar $ çıkış yaşandı. Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve 

bonolarla ilgili olarak, Genel Hükümet 2 milyar $ net borçlanma gerçekleştirdi. Ocak’ta yurtdışından temin edilen krediler-

de, bankalar nette 170 milyon $, diğer sektörler nette 53 milyon $ geri ödeme gerçekleştirdi. 

● Net turizm gelirleri Ocak ayında 0.1 milyar $ düşerek 0.6 milyar $ seviyesine gerilerken, 12 aylık kümülatif net turizm 

geliri Ocak 2016’ya göre %34 azalarak 13.8 milyar $’a geriledi. Gelirlerde %30 ve giderlerde %14 oranında azalma görül-

dü Son 28 aydır iyileşme gösteren 12 aylık kümülatif enerji açığı Ocak ayında bir önceki aya göre artış gösterdi. Yıllık 

enerji açığı 2016 sonundaki 23.9 milyar $ seviyesinden, 24.6 milyar $ seviyesine geriledi. Net hata noksan kaleminde bu 

ay 0.7 milyar $’lık çıkış yaşandı. Rezerv varlıklarda Ocak ayında 2.1 milyar $ geriledi. 

● 12 aylık kümülatif cari açık seviyesinde, dış ticaretteki olumlu seyre dayalı olarak yatay seyir devam ediyor. AB ekonomi-

sindeki olumlu gidişat ve Rusya ile ilişkilerde yaşanan normalleşmenin etkileri ile ihracat performansının olumlu devam 

etmesi ve dış ticaret dengesinde iyileşmeyi desteklemesi beklenebilir. Öte yandan enerji fiyatlarında 2016 yılında yaşanan 

toparlanmanın enerji faturasına gecikmeli etkileri cari açığa yukarı yönlü baskı yapabilir. 

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Yurt İçi Gelişmeler 

20 Mart 2017 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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Dolar libor faizleri yükselişini sürdürdü. 

Küresel hisse senetleri değer kazandı. 

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

Geçtiğimiz hafta TL varlıklar değer kazandı. 

20 Mart 2017 
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Finansal Göstergeler 
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TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti % 11.29’a yükseldi. Gösterge tahvil getirisi %11.51 seviye-
sinde. 
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Küresel para birimleri dolara karşı değer kazandı. 

Enerji endeksi son bir aydır gerileme eğiliminde.  

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

20 Mart 2017 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

20 Mart 2017 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

İngiltere TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Şubat) 12:30 2.10% -- 1.80% -- Orta

ABD İkinci El Konut Satışları  (Şubat) 17:00 5.58m -- 5.69m -- Orta

Almanya Tüketici Güveni  (Nisan) 10:00 10 -- 10 -- Orta

Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Mart) 10:00 67 -- 65.7 -- Orta

Euro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası Ekonomi Bülteni 12:00 -- -- -- -- Orta

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (18 Mart) 15:30 240k -- 241k -- Orta

ABD Yeni Konut Satışları (Aylık Değişim, %) (Şubat) 17:00 1.80% -- 3.70% -- Orta

ABD Yeni Konut Satışları (Şubat) 17:00 565k -- 555k -- Orta

Almanya PMI Hizmet  (Mart, Geçici) 11:30 54.5 -- 54.4 -- Orta

Almanya PMI İmalat  (Mart, Geçici) 11:30 56.5 -- 56.8 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Bileşik (Mart, Geçici) 12:00 55.8 -- 56 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Hizmet  (Mart, Geçici) 12:00 55.3 -- 55.5 -- Orta

Euro Bölgesi PMI İmalat  (Mart, Geçici) 12:00 55.3 -- 55.4 -- Orta

ABD
Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri (Şubat, 

Geçici)
15:30 1.00% -- 2.00% -- Orta

ABD PMI İmalat (Mart, Geçici) 16:45 54.8 -- 54.2 -- Orta

24 Mart Cuma

Haftalık Veri Takvimi

21 Mart Salı

22 Mart Çarşamba

23 Mart Perşembe


