
1 

 

Ekonomi Bülteni 

3 Nisan 2017, Sayı: 14 

Ekonomik Araştırma ve Strateji 

Dr. Saruhan Özel  

Ezgi Gülbaş 

Orhan Kaya 

Deniz Bayram 

 Yurt Dışı Gelişmeler  

 Yurt İçi Gelişmeler 

 Finansal Göstergeler 

 Makro Ekonomi ve Strateji 

- Gelişmekte olan ülkelere ilgi artar mı? Türkiye bundan fay-

dalanır mı? 

 Haftalık Veri Akışı 

 

  

 

 

 



2 

 

Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
3 Nisan 2017 

● ABD’de çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu Şubat’ta yıllık %1.8 arttı. Fed’in enflasyon hedefi 

olarak kullandığı gösterge Şubat ayında aylık bazda beklentilere paralel %0.2 artış gösterdi. Ocak ayında %1.7 olan yıllık 

artış da %1.8 olarak revize edildi. Çekirdek PCE kademeli 

bir şekilde Fed’in %2 hedefine yaklaşıyor. Kişisel harca-

malar tarafında artışın beklentilerin altında kalmış olması 

ilerleyen aylarda enflasyonda hızlı bir artış olasılığının dü-

şük kalmasına neden oluyor. Kişisel gelirlerde yıllık bazda 

%4.6 artış yaşanmasına rağmen enflasyondan arındırılmış 

kişisel harcamalarda artış oranı %2.6 olarak gerçekleşti. 

Fed üyelerinin 2017 yıl sonu için çekirdek PCE beklentisi 

Mart ayı toplantısında %1.8’den %1.9’a güncellenmişti. 

Enflasyon gelişmeleri para politikasında kademeli bir sıkı-

laştırmayı destekler yönde. Öte yandan kişisel harcamalar 

tarafında artış hızının kısıtlı olması, iç talebin payının yüksek olduğu ABD ekonomisinde büyümenin ilk çeyrekte beklenti-

lerin bir miktar altında kalabileceğine işaret ediyor. ABD’de 2016 yılında %2.1 olan büyüme oranının, Bloomberg anketine 

göre 2017 yılının ilk çeyreğinde %2.2 seviyesinde olması bekleniyor. 

● Euro Bölgesi’nde Mart ayında yıllık enflasyon %1.5’e 

geriledi (Beklenti: %1.8, Şubat: %2.0). Böylece Mayıs 

2016’dan bu yana artışını sürdüren enflasyon ilk kez yavaş-

lama gösterdi ve 2017’nin en düşük seviyesine  indi. Mart 

ayında çekirdek (enerji, gıda, alkol ve tütün hariç) enflasyon 

ise Nisan ayından bu yana en düşük seviyesi olan %0.7’ye 

geriledi (Şubat %0.9). Alt kalemler incelendiğinde, enflas-

yondaki yavaşlamanın enerji, işlenmemiş gıda ve hizmet 

sektörü fiyatlarındaki artışın yavaşlamasından kaynaklandığı 

görünüyor. Enerji fiyatlarındaki artış Şubat’ta yıllık %9.3’ten 

Mart’ta %7.3’e gerilerken, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki ar-

tış %5.3’ten %3.0’e geriledi. Enflasyon içindeki ağırlığı %45 olan hizmet fiyatları artış da %1 ile sınırlı kaldı. Aralık ’ta %1.1 

seviyesinden Ocak’ta %1.8 ve Şubat’ta %2’ye yükselerek Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) “%2’nin biraz altında” olan 

enflasyon hedefine ulaşan enflasyon, ECB üzerinde sıkılaştırma yönündeki baskıları artırmıştı. Ancak ECB Mart toplantı-

sında tahvil alım programı ve faiz oranlarının aynı seviyede bir süre daha devam edeceği yönündeki söylemini değiştirme-

miş, %2’ye ulaşan enflasyonun enerji ve işlenmemiş gıda fiyatlarından kaynaklandığını vurgulayarak yıl sonu ve 2019 enf-

lasyon tahminini hedefin altında tutmuştu. Sıkılaştırma yönündeki baskıların en çok yoğunlaştığı Almanya ’da da Mart 

ayında enflasyon %2.2’den %1.5’e gerilerken, bu veri ile birlikte ECB üzerindeki baskılar bir miktar azalabilir. Mart ayında 

da çekirdek enflasyonda belirgin bir yukarı yönlü hareket görülmemesiyle birlikte, ECB’nin mevcut politikasını 2018 yılı 

başına kadar sürdürmesi beklenebilir. 

● Çin’de PMI imalat endeksi Mart ayında Şubat ayındaki 51.6 seviyesinden Nisan 2012’den beri en yüksek seviye-

si olan 51.8’e yükseldi (Beklenti: 51.7).  Endeksin alt detaylarına bakıldığında hem yeni siparişlerde (51’den 53’e) 

hem de ihracat siparişlerinin (50.8’den 53’e) Mart ayında arttığı görülüyor. İthalat endeksinin ise son beş aydır olduğu gibi 

genişlemeye işaret etmekle birlikte Mart ayında 51.2 seviyesinden 50.5’e gerilediği görülüyor. Global PMI endekslerine 

bakıldığında Euro Bölgesi dışında Mart ayındaki PMI endekslerinin gerileme göstermesi de ithalat talebinin global olarak 

yavaşlamasını destekliyor. İlk çeyrek geneline bakıldığında, Çin’de PMI verileri imalat sanayi üretiminin güçlülüğünü des-

tekliyor.  Çin’de  ilk çeyrekte büyümesinin %6.7 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, 2017 yılı büyüme hedefi %6.5 

seviyesinde bulunuyor. 
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GSYİH, 2016 4. Çeyrek 

● 2016 yılının son çeyreğinde GSYH büyüme oranı %

1.9 olan beklentinin üstünde %3.5 olarak gerçekleşti. 

%2.2 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen 2016 yılı 

yıllık büyüme oranı ise %2.9 seviyesinde gerçekleşti. 

Aralık 2016’da -%1.8 olarak açıklanan 3. çeyrek 

GSYH değişim oranı ise -%1.3 olarak revize edildi. 

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, 2016 yılı dör-

düncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 

%3.5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış 

GSYH, bir önceki çeyreğe göre %3.8 arttı. 

● 2016 yılında Türkiye ekonomisinin büyüklüğü cari fiyatlarla 2.59 trilyon TL seviyesine ulaştı. (2015: 2.34 trilyon TL) Dolar 

bazında GSYH 856.8 milyar $ oldu. (2015: 861.5 milyar $). Kişi başına GSYH cari fiyatlarla 32 676 TL (10 807 $) oldu.  

4. Çeyrek Verileri: İktisadi faaliyet kollarına göre: 4. çeyrekte ekonomik aktivitedeki toparlanma 13 sektöre de ya-

yılmış durumda. Üçüncü çeyrekte %6.5 daralan tarım sektörü, yılın son çeyreğinde %1.3 büyüme göstermiş. Sanayi sek-

töründe büyüme oranı %5.0 olarak gerçekleşmiş. (3Ç16: -%0.8) İnşaat sektörü ve gayrimenkul faaliyetleri kalemlerinde 

büyüme devam etmiş durumda. Bu iki kalem sırasıyla %3.7 ve %2.7 büyümüş durumda.  

Harcama yöntemine göre: 4. çeyrekte büyümeye en önemli katkı GSYH içindeki payı %60 seviyesinde olan hane-

halkı harcamaları kaleminden geldi. Hanehalkı harcamaları 2015 son çeyreğine göre %5.7 oranında artış gösterdi. Kamu 

sektörü harcamalarında büyüme yavaşlayarak %0.8’e geriledi. Yatırım harcamalarındaki artış oranı %2 olarak gerçekleşti. 

Son iki çeyrekte daralma gösteren mal ve hizmet ihracatı kaleminde ise %2.3 artış yaşandı. İthalat ise %3.3 arttı. Harcama 

kalemlerinin 2016 3. çeyrek değişim oranlarında dikkat çekici güncellemeler yapılmış. Önceden %23.8 arttığı açıklanan 

kamu harcamalarında artış oranı %5.6 olarak güncellemiş. %3.2 daraldığı açıklanan hanehalkı harcamalarında oran %1.7 

olarak güncellenirken, %0.6 daraldığı açıklanan yatırım harcamalarının değişim oranı %0.5 artış olarak güncellenmiş. 

2016 Yıllık Verileri: İktisadi faaliyet kollarına göre: 2016 yılı geneline bakıldığında ise 13 kalemin 11’inde büyüme 

görülüyor. Tarım sektörü 2015 yılına göre %4.1, hizmetler ise %0.8 daralmış durumda. Hizmet sektöründeki daralmada 

turizmde yaşanan olumsuz gelişmeler etkili olmuş durumda. Tarım sektöründe 2007 yılından bu yana ilk defa yıllık bazda 

daralma yaşandı. İnşaat sektörü 2016 yılında %7.2 büyüme gösterdi. 

Harcama yöntemine göre: 2016’da tüketim harcamaları %2.3, kamu harcamaları %7.3, yatırım harcamaları ise %3 ora-

nında büyüdü. Yatırım harcamalarındaki ivmelenme ağırlıklı olarak inşaat yatırımlarından geliyor. Son iki çeyrektir daralan 

makine ve teçhizat yatırımlarında yıllık büyüme oranı %1.1 seviyesinde gerçekleşti. Mal ve hizmet ihracatında %2 oranın-

da daralma yaşandı. İhracat kaleminde son iki yılda daralma yaşandı. 

●2016 yılı 3. çeyreğinde yaşanan daralmadan sonra Türkiye ekonomisi yılın son çeyreğinde alınan önlemler ve teşvikler 

sayesinde hızla toparlanmış durumda. Makro ihtiyati önlemlerin belli oranda esnetilmesi de harcamalardaki artışa olumlu 

katkı sağlamış olabilir. 2016’nın üçüncü çeyreğinde tüketici kredileri büyüme hızı haftalık %5 seviyesinde seyrederken, 4. 

çeyrekte bu oran %17 seviyesine yükselmişti. 2017 yılı başında da tüketici kredilerinde benzer bir büyüme oranı devam 

ediyor. Hanehalkı harcamalarındaki büyümenin yılın ilk çeyreğinde de devam etmesi beklenebilir. Yılın son çeyreğinde 

büyüme gösteren ihracattaki olumlu performans da 2017’nin ilk aylarında devam ediyor. Düşük reel kurun sağladığı reka-

bet avantajı ve Euro bölgesi ekonomisindeki toparlanmanın devam etmesi ile ihracat tarafında da olumlu performansın 

sürmesi beklenebilir.  

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Yurt İçi Gelişmeler 

3 Nisan 2017 
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Libor faizleri yatay seyretti. 

ABD ve AB’de hisse senedi piyasaları değer kazandı. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 15:00 itibarı ile güncellenmiştir. 

Geçtiğimiz hafta yurt içi hisse senetleri değer kaybetti. 

3 Nisan 2017 
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TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti % 11.36, gösterge tahvil getirisi %11.30 seviyesinde. 
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Küresel para birimleri dolara karşı ağırlıklı olarak değer kaybetti.  

Enerji fiyatları arttı. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 15:00 itibarı ile güncellenmiştir. 

3 Nisan 2017 
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Gelişmekte olan ülkelere ilgi artar mı? Türkiye bundan faydalanır mı? 

Piyasalar 2017 yılına Kasım ayında beklenmedik bir şekilde ABD’de Trump’ın başkan seçilmesinin ardından siyasi ve eko-

nomik dengelerin değiştiği belirsiz bir ortamda başlangıç yapmıştı. Genel beklenti Trump’ın genişleyici mali politikalarının 

etkisiyle ABD ekonomisinin daha hızlı büyüyeceği ve Fed’in daha hızlı faiz artırmasının söz konusu olabileceği yönündey-

di. Bu gelişmelerin özellikle dış finansman ihtiyacı olan gelişmekte olan ülkeleri (GOÜ) olumsuz etkilemesi bekleniyordu. 

Diğer gelişmiş ülke merkez bankalarının da Fed’in aksine gevşek para politikasına devam edecek olmasıyla doların hem 

gelişmiş hem de gelişmekte olan para birimlerine karşı değer kazanmayı sürdüreceği görüşü hakimdi. 2017 yılının ilk çey-

reğindeki gelişmelere baktığımızda ise beklentilerin tam olarak gerçekleşmediği görülüyor. Dolar endeksi sene başından 

beri %1.7 değer kaybederken, IIF verilerine göre GOÜ’lere sermaye girişleri ise hızlanarak devam ediyor. Yılbaşından beri 

GOÜ’lere net portföy akımı 58 milyar $ olurken, Mart ayında da 30 milyar $’la Ocak 2015’ten beri en yüksek aylık giriş ger-

çekleşti. 

ABD’de Trump’ın politikalarını beklendiği gibi hızlı bir şekilde devreye koyamamasıyla ekonomik büyümenin 2017 

yılında %3 seviyelerine kadar hızlanabileceği, Fed’in de beklentilerden hızlı faiz arttırabileceği beklentileri törpü-

lendi. ABD’de ekonomik verilere bakıldığında aslında Fed’in hedefleriyle uyumlu. İşsizlik oranı %4.7 ile tam istihdam sevi-

yesinde, enflasyon (kişisel harcama PCE) %1.9’a yükselmiş durumda (Fed’in 2017 beklentisi: %1.9), 2017 için büyüme 

beklentisi ise %2.1 seviyesinde bulunuyor. Ancak mali politikalardaki belirsizlik beklentilerden hızlı bir büyüme ve faiz artı-

rımı olasılıklarını azaltıyor. Fed’in Mart ayındaki faiz artırımı sonrasında da açıklamalarının daha güvercin olması, Fed 

üyelerinin 2017 yılı için faiz artırım beklentilerini değiştirmemesi de 2017 yılında beklentilerin ötesinde faiz artırımı gelmesi 

olasılığını azalttı. Şu an için piyasa ve Fed üyeleri birbirleriyle uyumlu olarak 2017 yılı için iki tane daha 25 baz puan faiz 

artırımı bekliyor. Piyasaların ilk beklentisinden farklı olarak Trump’ın politikalarını uygulamaya koymakta destek bulama-

ması ve gecikmesi dolayısıyla Trump’ın ABD ekonomisine katkısının beklenenden sınırlı olacağı görüşünün ağırlık kazan-

ması, doların değerlenmesini ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişi de sınırlayabilir. Nitekim seçim sonrası %1.85’ten %

2.6’ya kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi 2017 yılı başından beri %2.4-2.6 aralığında seyrediyor. 

Euro Bölgesi’nde is e Avrupa’daki seçim belirsizliklerine rağmen ekonomik veriler geçmişe göre daha olumlu sey-

rediyor. 2017’de politik riskler var ama Hollanda seçimlerinde radikal sağ partinin beklentilerin altında oy alması, Fran-

sa’da anketlerde 2. tur seçimlerde Fransa’nın AB’den çıkmasını vaat eden aday Le Pen’in açık ara geride kalması, Alman-

ya’da tekrar Merkel’in partisinin güçlenmesiyle politik risklerle ilgili kaygılar azalmış durumda. Öncü PMI verileri Mart ayın-

da Nisan 2011’den beri en yüksek seviyesine çıkarak (PMI imalat: 56.2, hizmet: 56.5) büyümenin 2017 yılında daha güçlü 

olabileceğinin sinyalini veriyor. Avrupa Merkez Bankası da 2017 yılı için büyüme tahminini (%1.8) Mart ayında yukarı yönlü 

revize etti. Euro Bölgesi’nde düğer ekonomik veriler de toparlanma eğiliminde. İşsizlik oranı %9.8 ile 2009’dan beri en dü-

şük seviyesine gelmiş durumda, kredi büyümesi de yavaş da olsa artış eğiliminde. Yıllık enflasyon ise Şubat ayında %

1.8’e yükselerek Ocak 2013’den sonra ilk kez, ECB’nin %2 hedefine yaklaştı. Fakat petrol fiyatlarındaki yükselişin enflas-

yondaki artışta etkili olmasının ve çekirdek enflasyonun halen %0.9 ile zayıf seyretmesinin etkisiyle ECB negatif faiz politi-

kasına ve tahvil geri alım programına devam ediyor. Mart ayına dair Eurostat’ın ilk enflasyon açıklaması da enflasyondaki 

yükselişin devam etmeyeceğine işaret ediyor (Mart ayı enflasyon tahmini: %1.5). ECB’nin Mart ayı toplantısında ekonomi-

ye ilişkin olumlu açıklamaları ve 2017-2019’a dair projeksiyonlarını yukarı yönlü revize etmesi, Fed ile ters yönde hareket 

eden para politikasına rağmen euronun dolara (2017 yılı başından beri 1.05-1.07 aralığında hareket ediyor) karşı değer 

kaybını sınırladı. Önümüzdeki dönemde Euro Bölgesi’nde ekonomik verilerin olumlu seyretmesi euro/dolar paritesinde 

aşağı yönlü hareketi sınırlayabilir.  

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Makro Ekonomi & Strateji 

3 Nisan 2017 
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ABD seçimleri sonrasında Trump’ın genişlemeci maliye politikaları ile ABD ekonomisindeki büyümenin hızlanır-

ken bütçe açığının da artacağı, dolayısıyla enflasyon baskısıyla birlikte ABD’de faizlerin yükseleceği beklentisi 

oluşmuştu. ABD’de uzun vadeli faizlerin yükseliyor olması ve Trump’ın korumacı politikalarından büyüme modelleri dış 

ticarete dayanan GOÜ’lerin olumsuz etkilenebileceği beklentileriyle GOÜ’lerde sert satışlar görülmüştü. Kasım ayında 

GOÜ hisse senedi ve tahvil piyasalarından nette 30 milyar $ çıkış görülürken, GOÜ para birimleri dolara karşı %4 -%10 

arasında değer kaybetmişti. Ancak sonrasında piyasaların Trump’ın korumacı politikalar yerine genişlemeci mali politikalar 

uygulayacağına odaklanmasıyla, ABD ekonomisinin hızlı büyümesi-

nin özellikle emtia üreticisi GOÜ’lere olumlu yansımasının olabilece-

ği beklentileri oluştu.  2017 yılında 2010-2014 yıllarındaki (yıllık 1.3 

trilyon $) kadar olmasa da GOÜ’lere sermaye akımlarının devam 

etmesi (700 milyar $) bekleniyor. GOÜ’lere, Fed’in Mart ayı toplantı-

sında yaptığı açıklamalar sonrasında özellikle tahvil piyasasına olan 

ilgi arttı. GOÜ’lerin reel faiz seviyesine bakıldığında bunu destekler 

nitelikte (Yandaki Tablo). Reel faiz karşılaştırmasında Türkiye’nin 

konumuna bakıldığında, Türkiye’nin reel faizi GOÜ ortalamasına 

yakın seviyede. Brezilya, Rusya gibi Türkiye’nin üzerinde reel faiz veren ülkeler var ama bu ülkeler de enflasyondaki geri-

lemeyle politika faizlerini düşürme eğiliminde. Bu ayki toplantısında 25 baz puan faiz indirimi yapan Rusya Merkez Banka-

sının sene sonuna kadar 125 baz puan daha faiz indirimi yapması, Brezilya 

Merkez Bankası’nın ise 225 baz puan politika faizinde indirim yapması bekle-

niyor. Türkiye’de ise enflasyonda kısa vadede düşüş olası görünmüyor ve 

Merkez Bankası sıkı para politikasına devam ediyor. Türkiye yapısal göster-

geler açısından sağlamlığını sürdürüyor (Borç/GSYH: %28.3, Net borç/

GSYH: %8.4). 2017’de genişlemeci mali politikalara karşın Türkiye’nin bütçe 

açığının ekonomiye oranının artması beklense de (%0.8’den 1.9%’a), diğer 

GOÜ’lerle kıyaslandığında hala düşük seviyelerde (Brezilya: %9.1, Güney 

Afrika:%3.9). Büyüme oranının da 2017 yılında %3-3.5 ile potansiyeline göre 

yavaş olması beklense de hala diğer GOÜ’lerden daha yüksek. (Yandaki 

Grafik).  Dolayısıyla, Fed ’in GOÜ’leri destekleyici güvercin yaklaşımını sürdürmesi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka-

sı’nın da sıkı para politikası duruşunu koruması durumunda referandum belirsizliği geçtikten sonra Türkiye diğer GOÜ ’ler 

içinde ön plana çıkabilir.  

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Makro Ekonomi & Strateji 

3 Nisan 2017 
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Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Türkiye ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Mart) 10:00 14.64% -- 15.36% -- Yüksek

Türkiye ÜFE (Aylık Değişim % ) (Mart) 10:00 -0.23% -- 1.26% -- Yüksek

Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Mart) 10:00 8.81% -- 8.56% -- Yüksek

Türkiye TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Mart) 10:00 10.70% -- 10.13% -- Yüksek

Türkiye TÜFE (Aylık Değişim % ) (Mart) 10:00 0.63% -- 0.81% -- Yüksek

Türkiye PMI İmalat  (Mart) 10:00 49.8 -- 49.7 -- Orta

Almanya PMI İmalat  (Mart, Nihai) 10:55 58.3 -- 58.3 -- Orta

Euro Bölgesi PMI İmalat  (Mart, Nihai) 11:00 56.2 -- 56.2 -- Orta

İngiltere PMI İmalat  (Mart) 11:30 55 -- 54.6 -- Orta

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Şubat) 12:00 9.50% -- 9.60% -- Orta

Euro Bölgesi ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Şubat) 12:00 4.40% -- 3.50% -- Orta

ABD PMI İmalat (Mart, Nihai) 16:45 53.5 -- 53.4 -- Orta

ABD ISM İmalat Sanayi Endeksi (Mart) 17:00 57.1 -- 57.7 -- Orta

Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık Değişim, %) (Şubat) 12:00 0.20% -- -0.10% -- Orta

ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri (Şubat, Nihai) 17:00 -- -- 1.70% -- Orta

05 Nisan Çarşamba

Almanya PMI Hizmet  (Mart, Nihai) 10:55 55.6 -- 55.6 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Bileşik (Mart, Nihai) 11:00 56.7 -- 56.7 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Hizmet  (Mart, Nihai) 11:00 56.5 -- 56.5 -- Orta

ABD PMI Hizmet  (Mart, Nihai) 16:45 -- -- 52.9 -- Orta

ABD ADP İstihdam Değişimi (Mart) 15:15 180k -- 298k -- Orta

ABD Fed Toplantı Tutanakları 21:00 -- -- -- -- Orta

Euro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası Toplantı Tutanakları 14:30 -- -- -- -- Orta

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (1 Nisan) 15:30 -- -- 258k -- Orta

Çin Döviz Rezervleri (Mart) $3015.0b -- $3005.1b -- Düşük

Almanya Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, % ) (Şubat) 09:00 -0.30% -- 2.80% -- Orta

İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Şubat) 11:30 3.40% -- 3.20% -- Orta

ABD Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık Değişim, %) (Mart) 15:30 2.80% -- 2.80% -- Yüksek

ABD İşsizlik Oranı (Mart) 15:30 4.70% -- 4.70% -- Yüksek

ABD Tarımdışı İstihdam Değişimi (Mart) 15:30 174k -- 235k -- Yüksek

Haftalık Veri Takvimi

03 Nisan Pazartesi

04 Nisan Salı

06 Nisan Perşembe

07 Nisan Cuma


