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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
27 Mart 2017 

● Euro bölgesinde PMI verileri Mart ayında beklenti-

lerin aksine artış gösterdi. Şubat ayında 55.4 olan 

imalat PMI endeksi 56.2 seviyesinde yükseldi (Beklenti: 

55.3) Hizmet PMI ise 55.5’ten 56.5’e çıktı. (Beklenti: 

55.3) İmalat ve hizmet PMI’larındaki artışa paralel bileşik 

PMI endeksi de 56’dan 56.7’ye yükseldi. Üç PMI endek-

sinin de Mart ayındaki seviyeleri Nisan 2011’den bu ya-

na ulaşılan en yüksek seviye. Fransa’da Nisan ve Mayıs 

aylarında yapılacak iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimi ve 

Almanya’da Eylül ayında yapılacak seçimlerin yarattığı 

politik belirsizliklere rağmen yılın ilk çeyreğinde bu ülke-

lerde özel sektörde olumlu bir hava hakim. Bu iki ülkede 

PMI verilerinin beklentilerden olumlu gelmesi, Euro bölgesi verilerinin olumlu performansında etkili olurken, diğer ülkeler 

genelinde endekste bir miktar gerileme olduğu belirtiliyor. PMI verileri yılın ilk çeyreğinde Euro Bölgesinde ekonominin 

büyüme oranının hızlanabileceğine işaret ediyor. 

● ABD’de PMI verileri Mart ayında hafif geriledi. Mart ayında, bir önceki ayki 54.2 seviyesinden 54.8’e yükselmesi 

beklenen imalat PMI endeksi 53.4’e geriledi. Hizmet PMI endeksi ise 53.8’den 52.9’a geriledi. (Beklenti: 52.9) Bu iki en-

deksteki gelişmelere paralel bileşik PMI endeksi de 53.2 seviyesinde gerçekleşti (Önceki: 54.1). Bu seviye Eylül 2016’dan 

bu yana endeksin en düşük seviyesi olsa da, bileşik PMI verisi 13 aydır peş peşe 50 eşik seviyesinin üstünde seyrederek 

ekonomik aktivitede artış yaşandığına işaret ediyor. Endeksin gerilemesinde ABD doğu yakasında etkisini gösteren kar 

fırtınaları etkili olmuş olabilir. Mart ayında artış gösteren özel sektör güveni, PMI endeksinde yaşanan düşüşün kalıcı ol-

mayabileceğine işaret ediyor.  

● İngiltere’de Şubat ayında TÜFE yıllık bazda %2.3’e 

yükseldi. Şubat ayında enflasyon %2.1 olan beklenti-

leri aşarak %2.3 seviyesine yükseldi. Bu oran 2013 Eylül 

ayından beri en yüksek seviye oldu. Enflasyonun artışın-

da gıda ve benzin fiyatlarındaki artış ve sterlindeki değer 

kaybı etkili oldu. Sterlindeki değer kaybı çekirdek enflas-

yonda da artışa neden oldu. Çekirdek enflasyon Ocak 

ayındaki %1.6 seviyesinde %2 seviyesine yükseldi. 

(Beklenti: %1.7) Şubat ayı verisi ile beraber enflasyon 

İngiltere Merkez Bankası’nın (MB) %2 olan hedefinin 

üzerine çıkmış durumda. Çekirdek enflasyonda da kuv-

vetli artış gözlemlenmesi enflasyonun bu seviyelerde 

devam edebileceğine işaret ediyor. MB 16 Mart’taki toplantısında faiz oranlarını %0.25 seviyesinde sabit tutarken, Ocak 

ayına %1.8 seviyesinde olan enflasyonun artmaya devam edebileceğini ve 2018 yılı başında %2.75’e ulaşabileceğini be-

lirtmişti. MB açıklamasında enflasyondaki artışın temel nedeninin sterlindeki değer kaybı olduğunu, kazançlardaki artışın 

yavaş olduğunu ve önümüzdeki dönem iç talepte de bir yavaşlama beklediklerini belirtmişlerdi. Bu sebeple enflasyondaki 

artışın MB’nin para politikasında bir değişiklik yaratması henüz beklenmiyor. 
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Konut Satışları, Şubat 2017 

● Şubat ayında konut satışları 2016 Şubat ayına göre 

yatay seyir göstererek 101 bin oldu. Ocak ayındaki %

12.8’lik artışın etkisiyle iki aylık toplam satışlar ise %5.7 

artarak 197 bine ulaştı. Şubat ayında İstanbul ve İz-

mir’de konut satışları sırasıyla %2 ve %2.9 azalırken, 

Ankara’da konut satışları %5.4 arttı. İstanbul, Şubat 

ayındaki gerilemeye rağmen %18 pay ile Türkiye’nin en 

çok konut satılan ili oldu. %11 pay ile ikinci sırayı Anka-

ra aldı. Şubat ayında yabancılara satılan konut sayısı 

Şubat 2016’ya göre %17.6 azalarak 1306’ya geriledi. 

Yabancıların en çok konut satın aldığı iller 458 ile İstan-

bul ve 279 ile Antalya oldu. 

● Konut kredisi faizlerinin Şubat ayı sonu itibarıyla %11.3’e kadar gerilemesiyle ipotekli konut satışları da artışını sürdürdü. 

İpotekli satışlar Şubat’ta önceki yılın aynı dönemine göre %27 artarken, Ocak-Şubat dönemindeki toplam artış %29.1 oldu. 

İpotekli konut satışlarının toplam konut satışları içerisindeki payı %38.1’e yükseldi. Şubat’ta toplam konut satışlarının %

45’ini yeni konutlar, %55’ini ikinci el konutlar oluşturdu. 2016 yılı Şubat ayına göre yeni konut satışları %4.6 azalırken, el 

değiştiren konut sayısı %3.6 arttı. 

● Şubat ayında İstanbul dışındaki iller toplamında yeni konut satışlarında görülen %6.2’lik azalmanın, metrekare fiyatı 

2000 TL’nin altında olan yeni konut satışlarından alınan KDV’nin %18’den %8’e düşürülmesiyle önümüzdeki dönemde bir 

miktar toparlanması beklenebilir. Diğer yandan konut kredisi faiz oranlarının Mart ayı içerisinde %11’e kadar gerilemesi 

Mart ayında ipotekli konut satışlarındaki artışın devam etmesine sebep olabilir. 

Tüketici Güven Endeksi, Mart 2017 

● Son dönemde zayıf seyreden tüketici güven endeksi 

Mart ayında %3.2 artarak son 4 ayın en yüksek seviye-

sine, 67.8’e  yükseldi (Beklenti:68.0).  

● Endekste görülen artış,  hanenin maddi durumu, ge-

nel ekonomik durum, işsizlik ve enflasyon beklentilerin-

deki kötümserliğin Mart ayında bir miktar azalmasından 

kaynaklanıyor. Mart ayında genel ekonomik durum bek-

lentisi %5.8 artarak 93’e yükseldi. Tüketici fiyatlarında 

ve işsiz sayısında düşüş yaşanacağını düşünenlerin 

oranında da artış görünüyor. Diğer yandan tüketicilerin 

önümüzdeki 12 ayda tasarruf etme, otomobil ve konut 

satın alma ve tüketim amacıyla borçlanma beklentilerinin azaldığı görülüyor. Yarı dayanıklı tüketim malı harcaması ile oto-

mobil ve konut satın alma ihtimallerinde düşüş söz konusuyken, mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için 

uygun olduğunu düşünenlerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. Bu kalemdeki %18’lik artış, Şubat-Nisan arası dönemde 

beyaz  eşya ve mobilya satışlarında uygulanan ÖTV ve KDV indirimlerinin etkili olduğuna işaret ediyor. Kur volatilitesindeki 

görece düşük seyrin önümüzdeki dönemde de devam etmesi durumda tüketici güvenindeki toparlanmanın sürmesi bekle-

nebilir. 

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Yurt İçi Gelişmeler 

27 Mart 2017 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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Dolar libor faizleri yükselişini sürdürdü. 

Küresel hisse senetleri ağırlıklı olarak değer kaybetti. Meksika ve Çin borsaları değer kazandı. 

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

Geçtiğimiz hafta TL değer kaybetti. 

27 Mart 2017 
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TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti % 11.33’e yükseldi. Gösterge tahvil getirisi %11.50 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. 

27 Mart 2017 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

27 Mart 2017 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti
Gerçekleş

en
Önceki Revize Önem

Almanya IFO Beklenti Endeksi (Mart) 11:00 104.4 -- 104 -- Orta

Almanya IFO İş ortamı endeksi (Mart) 11:00 111.1 -- 111 -- Orta

Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Mart) 14:30 75.30% -- 75.40% -- Orta

Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi (Mart) 14:30 103 -- 105.3 -- Orta

ABD Bekleyen Konut Satışı (Yıllık Değişim, %)  (Şubat) 17:00 -- -- 2.70% -- Orta

Almanya TÜFE (Yıllık Değişim %) (Mart, Geçici) 15:00 1.90% -- 2.20% -- Yüksek

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (25 Mart) 15:30 245k -- 258k -- Orta

ABD
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamları (Çeyreklik 

Değişim, %) (4. Çeyrek, Nihai)
15:30 -- -- 1.20% -- Orta

ABD
GSYH (Yıllıklandırılmış) (Çeyreklik Değişim, %) 

(4. Çeyrek, Nihai)
15:30 2.00% -- 1.90% -- Yüksek

Çin PMI İmalat  (Mart) 04:00 51.7 -- 51.6 -- Orta

Almanya Perakende Satışlar (Yıllık Değişim, %) (Şubat) 09:00 0.40% -- 2.30% -- Orta

Türkiye GSYH (4.Çeyrek, Yıllık Değişim) 10:00 1.90% -- -- -- Yüksek

Türkiye Dış Ticaret Açığı (Şubat) 10:00 -3.70b -- -4.31b -- Yüksek

İngiltere GSYH (Yıllık Değişim, %) (4. Çeyrek, Nihai) 11:30 2.00% -- 2.00% -- Yüksek

İngiltere GSYH (Çeyreklik Değişim, %) (4. Çeyrek, Nihai) 11:30 0.70% -- 0.70% -- Yüksek

Euro Bölgesi TÜFE Tahmini (Yıllık Değişim, %) (Mart) 12:00 1.80% -- 2.00% -- Yüksek

ABD
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık 

Değişim, %) (Şubat)
15:30 -- -- 0.30% -- Yüksek

ABD
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık 

Değişim, %) (Şubat)
15:30 -- -- 1.70% -- Yüksek

ABD Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Mart, Nihai) 17:00 97.6 -- 97.6 -- Orta

Haftalık Veri Takvimi

27 Mart Pazartesi

30 Mart Perşembe

31 Mart Cuma

29 Mart Çarşamba


