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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

23 Ocak 2017 

● Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında ve varlık alım miktarında değişikliğe gitmedi. Avrupa Merkez Bankası 

(AMB) piyasa beklentisine paralel politika faizini %0, borç verme oranını %0.25 ve mevduat oranını -%0.40 seviyesinde 

bıraktı. Karar metninde faiz oranlarının daha uzun süre bu veya bundan daha düşük seviyelerde kalacağı belirtiliyor. Var-

lık alım programı Mart 2017’ye kadar aylık 80 milyar € seviyesinde, Nisan – Aralık 2017 arasında 60 milyar € seviyesinde 

devam edecek. Karar metninde önümüzdeki dönemde finansal koşulların kötüye gitmesi ve enflasyon hedefine ulaşılma-

sı yönünde olumsuz gelişmeler gerçekleşmesi durumunda alım programının vadesinin uzatılabileceği ifade ediliyor. Karar 

sonrası Draghi basın toplantısı yaparak açıklamalarda bulundu. Draghi, Euro Bölgesi enflasyonunun Aralık ayında yıllık 

%0.6’dan %1.1’e güçlü bir artış gösterdiğini belirtirken, bu artışa büyük ölçüde enerji fiyatlarındaki artışın sebep olduğunu 

ve bu etkiyle artışın devam edeceğini, çekirdek enflasyonda ise ikna edici bir yukarı yönlü hareket gözlenmediğini vurgu-

ladı. Çekirdek enflasyonda kademeli bir yukarı yönlü hareket beklediklerini söyleyen Draghi, AMB’nin “%2’nin biraz altın-

daki” enflasyon hedefine ulaşmış kabul edilebilmesi için, enflasyonun parasal yardım olmadan ve sürekli bir şekilde bu 

seviyede devam etmesi gerektiğini söyledi. Draghi ayrıca hedefe tüm Euro Bölgesi’nde erişilmesi gerektiğini belirtti. Nite-

kim manşet enflasyon Almanya’da %1.7’ye, İspanya’da %1.4’e yükselirken, İtalya’da henüz %0.5 seviyesinde. Draghi, 

Almanya’dan düşük faiz oranlarıyla ilgili gelen eleştirilere de Almanya’nın “sabırlı olması gerektiği” ve eninde sonunda 

faiz oranlarının yükseleceği yanıtını verdi. AMB, 3.çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0.3 büyüyen Euro Bölgesi ekonomi-

sinin, iç talebin ve iyileşen finansal koşullarla birlikte yatırımların artması, diğer yandan global koşulların iyileşmesi ile bir-

likte  4. çeyrekte daha güçlü bir büyüme göstermesini bekliyor. AMB, aşağı yönlü risklerin ise küresel kaynaklı olduğunu 

belirtiyor. Draghi konuşmasında, tüketici güveni, ekonomik beklentiler ve PMI endeksi gibi öncü göstergelerin son yılların 

en yüksek seviyelerine çıktığını, işsizlik oranının ise 2009’dan bu yana en düşük seviyelerine gerilediğini hatırlatırken, 

yapısal reformların ve mali politikanın önemine de vurgu yaptı. Draghi, Trump’ın açıklamaları ve Brexit’in etkilerine dair 

konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi. Draghi, piyasa şartlarının bozulması ve enflasyon hedefine giden yolda 

olumsuz gelişmeler yaşanması durumunda varlık alım miktarını artırmaya hazır olduklarını tekrarlarken, piyasa şartlarının 

beklenenden iyi gitmesi durumunda varlık alım programında nasıl hareket edileceği sorusuna, böyle bir durum öngörme-

dikleri şeklinde cevap verdi. Geçen toplantıda varlık alımının azaltılmadığını vurgulayan Draghi, bu toplantıda da komite-

nin likidite musluğunu kısmayı tartışmadığını belirtti. 

● Çin, 2016’nın 4. çeyreğinde %6.8 büyüdü. Çin 2016’nın 4. çeyre-

ğinde önceki yılın aynı dönemine göre %6.7 olan tahminlerin hafif üze-

rinde %6.8 büyüdü. GSYH, bir önceki çeyreğe göre %1.7 büyüme 

kaydetti. Yıllık büyüme ise 2015 yılındaki %6.9 seviyesinden %6.7 

seviyesine geriledi. Bu oran, Çin ekonomisinin 1990 yılından bu yana 

en düşük yıllık büyüme oranı. Diğer yandan Çin hükümeti kredi büyü-

mesi ve kamu harcamalarının yardımıyla 2016 yılı için hedeflediği %

6.5—%7 oranını yakalamış durumda. 2016’da Çin’de sanayi üretimi %

6 artarken, perakende satışlar %10.9, sabit sermaye yatırımları ise %8.1 arttı.  Geleneksel olarak yatırım, sanayi ve ihra-

cata dayalı ekonomideki yapısal değişim devam ediyor. 2016’da hizmet sektörünün GSYH’ye katkısı %5.6, tüketim har-

camalarının GSYH’ye katkısı ise %64.6 oldu. 2017 yılında Çin ekonomisi için öngörülen en önemli riskler 2016 sonunda 

%277’ye ulaşan borçluluk oranı, ABD’de artan faiz oranlarıyla Çin’den sermaye çıkışının artması ve Çin’in Trump hükü-

metiyle ilişkisi. İyileşen küresel ekonomik şartların Çin’in ihracatına pozitif katkı yapması beklense de, Trump’ın olası tica-

ret  politikaları 2017’de de ihracatta belirsizliğe sebep oluyor. Tüm bu riskler göz önünde bulundurulduğunda Çin ekono-

misinin 2017’de bir miktar daha yavaşlayarak %6.5 civarında  büyümesi bekleniyor.  
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Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, Aralık 2016 

● Aralık ayında merkezi yönetim bütçe dengesi 27.1 milyar TL, faiz dışı 

denge 25.3 milyar TL açık verdi. 2016 yılında bütçe dengesi 29.3 milyar 

TL açık, faiz dışı denge ise 21 milyar TL fazla verdi. 

● Toplam bütçe gelirleri Aralık ayında geçen seneye göre %10.2, 2016 

yılında ise %14.7 artış gösterdi. 2016 yılında bütçe gelirleri OVP’de ön-

görülen 546.5 Milyar TL’nin üzerinde 554.4 milyar TL seviyesinde ger-

çekleşti. Vergi gelirleri 2016 yılında 458.7 milyar TL (OVP hedefi: 450 

milyar TL) ile toplam bütçe gelirlerinin %83’ünü oluşturdu. Vergi gelirleri 2015 yılına göre %12.6 arttı. Artış, gelir vergisi 

(+%12.7), KDV (+%16.3), ÖTV (+%13.7) ve ithalde alınan KDV (+%4) olmak üzere bütün kalemlere yansımış durumda.  

● Toplam harcamalar Aralık ayında geçen seneye göre %24.2 artarken, 2016 yılında yaşanan yıllık artış %15.4 seviyesin-

de gerçekleşti. Harcamalar OVP’de öngörülen 581.1 milyar TL seviyesine paralel 583.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz 

harcamaları 50.2 milyar TL ile toplam harcamaların %9’unu (2006: %25.8) oluşturdu ve 2015’e göre %5.2 azaldı. En bü-

yük harcama kalemi olan cari transferler %23 artışla 224.9 milyar TL’ye çıktı. Personel masrafları da enflasyon oranının 

üzerinde, %19 artış gösterdi ve 148.9 milyar TL seviyesine ulaştı. 

● Yıllık merkezi yönetim bütçe açığı Aralık ayında 29.3 milyar TL (OVP hedefi: 34.6 milyar TL), faiz dışı fazla 21 milyar TL 

(OVP hedefi: 16.9 milyar TL) oldu. TÜİK tarafından yukarı yönlü revize edilen milli gelir rakamlarına göre, bütçe açığının 

GSYH’ya oranı %1.1, faiz dışı fazlanın oranı ise %0.8 seviyesinde. 

● Kasım ayında yapılan vergi affı ile gelir vergisinde yaşanan artış, 2016 bütçe performansına olumlu etki yapmış durum-

da. Bütçe harcamaları yılın son çeyreğinde %20.8 artış gösterdi. Harcamalardaki artışın 2017 yılında da artışa devam et-

mesi öngörülüyor. OVP’de 2017 yılında 645.1 milyar TL’ye ulaşması öngörülüyor. Hükümetin, ekonomik aktiviteye destek 

olmak, özel sektör yatırımlarında son dönemde yaşanan zayıf seyri bertaraf etmek için harcamaları OVP hedefinden bir 

miktar daha hızlı artırması beklenebilir. Bu artışla, bütçe açığının GSYH’ya oranı %2 seviyesinin üzerine çıkabilir. Bu artışa 

rağmen, oran Maastricht kriterinin (%3) altında kalmaya devam etmesi öngörülüyor. Ekonomik aktivitede toparlanma göz-

lemlendikten sonra ise, kamu harcamalarındaki artış hızının daha düşük seviyelere çekilmesi planlanıyor. 

 

İşsizlik, Ekim 2016 

● Ekim ayında işsizlik oranı Mart 2010’dan itibaren en yüksek seviyesi olan %11.8 seviyesine yükseldi. (Eylül 2016: %

11.3). Tarım dışı işsizlik oranı %14.1 seviyesinde gerçekleşti. (Eylül 2016: %13.7). 

● Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Mart 2010’dan itibaren en yüksek seviyesi olan %11.7’ye yükseldi. Mevsimsel-

likten arındırılmış istihdam oranı %46.4’ten %46.3’e geriledi. İstihdam edilen kişi sayısı Eylül ayındaki 265 bin kişi artışın 

ardından 23 bin kişi azaldı. İstihdamdaki gerileme, tarım ve inşaat sektörlerinden kaynaklandı. 3. Çeyrek boyunca artış 

gösteren tarım sektöründe istihdam, Ekim ayında 69 bin kişi azaldı.  Yaz aylarında daralma gösteren sanayi sektörü istih-

damı 22 bin kişi artarak Eylül’den sonra Ekim ayında da toparlanmasını sürdürdü. İnşaat sektöründe istihdam Haziran 

ayından sonra tekrar sert bir şekilde gerileyerek 42 bin kişi azaldı. Hizmet sektörü istihdamı ise son 7 ayında en yüksek 

seviyesinde, 66 bin kişi artarak, Mart 2015’ten itibaren devam eden artışını sürdürdü. 

● Ekim ayında mevsimsellikten arındırılmış iş gücü, 30.9 milyon kişi, iş gücüne katılım oranı da %52.4 ile rekor seviyeye 

yükseldi (Eylül 2016: %52.3). Ekim ayında mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranındaki sert artış, ekonomik aktivitedeki 

yavaşlamanın getirdiği istihdamdaki azalmanın yanı sıra, işgücüne katılımın artmasından kaynaklandı. Mayıs ayından iti-

baren artışını sürdüren mevsimsel etkilerden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı Eylül ayında %13.5’ten Ekim ayında %

13.9’a çıktı. Genç nüfusta işsizlik oranı Eylül ayındaki %19.7’den Ekim ayında %20.4’e yükseldi. 

23 Ocak 2017 
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USD libor faizleri yükselişini sürdürdü. 

Gelişmiş ülke hisse senedi piyasaları değer kaybetti. 

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

Geçtiğimiz hafta TL değer kaybederken, yurtiçi hisse senetleri değer kazandı. 

23 Ocak 2017 
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Gösterge tahvil getirisi %11.41 seviyesinde. 
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Küresel para birimleri dolara karşı değer kazanırken, TL ve Meksika Pesosu değer kaybetti. 

VIX Endeksi yükseldi.  

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

23 Ocak 2017 
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Veri Akışı  
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23 Ocak 2017 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Ocak) 10:00 -- -- 63.38 -- Orta

Almanya PMI Hizmet  (Ocak, Geçici) 11:30 54.5 -- 54.3 -- Orta

Almanya PMI İmalat  (Ocak, Geçici) 11:30 55.4 -- 55.6 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Bileşik (Ocak, Geçici) 12:00 54.5 -- 54.4 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Hizmet  (Ocak, Geçici) 12:00 53.7 -- 53.7 -- Orta

Euro Bölgesi PMI İmalat  (Ocak, Geçici) 12:00 54.8 -- 54.9 -- Orta

Türkiye Gecelik Borç Alma Faiz Oranı 14:00 7.25% -- 7.25% -- Yüksek

Türkiye Gecelik Borç Verme Faiz Oranı 14:00 9.25% -- 8.50% -- Yüksek

Türkiye Politika Faiz Oranı 14:00 8.50% -- 8.00% -- Yüksek

ABD PMI Imalat (Ocak, Geçici) 17:45 54.3 -- 54.3 -- Yüksek

ABD İkinci El Konut Satışları  (Aralık) 18:00 5.55m -- 5.61m -- Orta

25 Ocak Çarşamba

Almanya IFO Beklenti Endeksi (Ocak) 12:00 105.8 -- 105.6 -- Orta

Almanya IFO İş ortamı endeksi (Ocak) 12:00 111.3 -- 111 -- Orta

Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Ocak) 14:30 -- -- 76.50% -- Orta

Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi (Ocak) 14:30 -- -- 98.4 -- Orta

Almanya Tüketici Güveni  (Şubat) 10:00 10 -- 9.9 -- Orta

İngiltere GSYH (Yıllık Değişim, %) (4. Çeyrek, geçici) 12:30 2.10% -- 2.20% -- Yüksek

İngiltere GSYH (Çeyreklik Değişim, %) (4. Çeyrek, geçici) 12:30 0.50% -- 0.60% -- Yüksek

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (21 Ocak) 16:30 -- -- 234k -- Orta

ABD Yeni Konut Satışları (Aylık Değişim, % ) (Aralık) 18:00 -1.00% -- 5.20% -- Orta

ABD Yeni Konut Satışları (Aralık) 18:00 586k -- 592k -- Orta

ABD PMI Hizmet (Ocak, Geçici) 17:45 -- -- 53.9 -- Orta

ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri (Aralık, Geçici) 16:30 0.029 -- -4.50% -- Orta

ABD
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamları (Yıllık 

Değişim, %) (4. Çeyrek, geçici)
16:30 -- -- 1.70% -- Orta

ABD
GSYH (Yıllıklandırılmış) (Çeyreklik Değişim, %) (4. 

Çeyrek, geçici)
16:30 2.10% -- 3.50% -- Yüksek

ABD Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Ocak, Nihai) 18:00 98.1 -- 98.1 -- Orta

Almanya Perakende Satışlar (Yıllık Değişim, %) (Aralık) -- -- 3.20% -- Orta

Türkiye Fitch Kredi Notu Değerlendirmesi Yüksek

Haftalık Veri Takvimi

23 Ocak Pazartesi

24 Ocak Salı

26 Ocak Perşembe

27 Ocak Cuma


