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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
3 Temmuz 2017 

● ABD’de kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu gerilmeye devam etti. Nisan’da %1.7 olan yıllık PCE enflas-

yonu üst üste dördünce ayda da gerileyerek Mayıs’ta %1.4 seviyesine indi (Beklenti: %1.5). Fed’in faiz politikası için ya-

kından takip ettiği çekirdek PCE enflasyonu da %1.5’ten %1.4’e geriledi (Beklenti %1.4). Manşet enflasyondaki gerileme-

de enerji fiyatlarındaki artışın yavaşlaması etkili oldu. Çekir-

dek enflasyona mal fiyatlarındaki düşüş aşağı yönlü etki 

ederken, hizmet fiyatlarındaki artış yukarı yönlü etki etti. 

ABD’de nihai ilk çeyrek büyüme ise verisi beklentileri aştı. 

Geçtiğimiz ay %1.2 olarak açıklanan çeyreklik yıllıklandırıl-

mış GSYH büyüme oranı, %1.4’e revize edildi.  İlk çeyrek 

büyümesinin yukarı yönlü revize edilmesinde, daha önce %

0.6 olarak açıklanan tüketici harcamaları artışının %1.1 ola-

rak ve daha önce %5.8 olarak açıklanan ihracat artışının %

7 olarak revize edilmesi etkili oldu. Önceki iki dönemin altın-

da seyrederken ilk çeyrek büyümesinin, ikinci çeyrekten itibaren hız kazanarak 2017’de %2’nin üzerine çıkması bekleni-

yor. Enflasyonun Fed hedefinden uzaklaşması ve büyümenin göreceli olarak zayıf seyri göz önünde bulundurulduğunda, 

Fed’in mevcut para politikasında bir süre değişikliğe gitmemesi beklenebilir. Fed üyeleri 2017’de bir faiz artırımı daha bek-

lerken, opsiyon fiyatlamaları Aralık 2017’de %0.25’lik bir faiz artırımı olabileceğine işaret ediyor.  

● Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon oranı Haziran’da %1.3’e geriledi. Nisan ayında %1.9 seviyesine yükseldikten 

sonra, enerji fiyatlarındaki düşüşle Euro Bölgesi’nde enflas-

yon son iki aydır geriliyor. Manşet enflasyondaki düşüşte 

enerji fiyatları enflasyon oranının gerilemesi etkili oluyor. 

Enerji fiyatlarındaki yıllık artış %4.5’ten %1.9’a geriledi. Gıda 

fiyatlarındaki artış da %1.5’ten %1.4’e geriledi. Çekirdek enf-

lasyon ise Haziran ayında %1.1’e yükseldi. (Mayıs: %0.9) 

Sanayi ürünlerinde enflasyon yıllık %0.4’e, hizmetler kale-

minde ise %1.6’ya yükseldi. 27 Haziran günü Avrupa Merkez 

Bankası (AMB) konferansında Draghi Euro Bölgesi’nde def-

lasyon baskısının ortadan kalktığını, enflasyonun tekrar artış 

eğilimine geçebileceğini belirtmişti. Manşet enflasyondaki gerilemeye rağmen çekirdek enflasyondaki artış Draghi’nin söz-

lerini destekler yönde. Draghi aynı konuşmada Avrupa ekonomisinde mevcut toparlanmanın devam etmesi durumunda, 

para politikasında sıkılaşma yönünde adımlar atılabileceğini de açıkladı. Mayıs ayı çekirdek enflasyon verisi fiyatlama 

davranışlarında yukarı yönlü baskılar oluşabileceğine dair ufak sinyaller verse de enflasyonun AMB’nin %2 hedefinin altın-

da seyretmesi ve ekonomik toparlanmanın ancak ılımlı şekilde devam etmesi, sıkılaştırma yönünde atılabilecek adımların 

oldukça yavaş ve kademeli olacağına işaret ediyor.  

● Japonya’da enflasyon beklentilerin altında arttı. Mayıs ayında yıllık enflasyon %0.5 olan beklentilerin altında %

0.4 artış gösterdi. Manşet enflasyondaki kısıtlı artış, enerji fiyatları (%2.2)ve gıda fiyatlarındaki (%0.8) değişimden kaynak-

landı. Yıllık çekirdek enflasyon oranı %0.0 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyonun düşük seyri, AB ve ABD gibi diğer geliş-

miş ülke merkez bankalarının sıkılaşma yönünde adımlar atılacağı sinyali verdiği dönemde, Japonya Merkez Bankası’nın 

agresif genişleyici para politikasına daha uzun süre devam edeceği yönünde beklentilerin artmasına neden oluyor.  
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Dış Ticaret Dengesi, Mayıs 2017  

● Mayıs ayında ihracat Mayıs 2016’ya göre %12.5 

artarak 13.6 milyar $  olurken, ithalat %21.7 artarak 

20.9 milyar $ oldu. Böylece dış ticaret açığı Mayıs 

2016’ya göre %43.3 artarak 7.3 milyar $’a çıktı. 12 

aylık toplama bakıldığında, ihracat önceki yılın aynı 

dönemine göre %5 artarak 148.1 milyar$ olurken, it-

halat %4 artarak 207.6 milyar $ oldu. Böylece 12 aylık 

dış ticaret açığı %3 artarak 59.5 milyar $’a çıktı.  

● Mayıs ayında ithalattaki artış %36 artan hammadde ithalatından kaynaklanırken, yatırım malları ithalatı geriledi. İhracat 

tarafında ise hammadde ihracatındaki artış %3 ile sınırlı kalırken, yatırım malları ihracatı taşımacılık araç ve gereçleri ihra-

catındaki artışla birlikte %47 arttı. Tüketim malları ihracatı %66 artan otomotiv ihracatı sayesinde %16 artış gösterdi. 

● Toplam ihracat içinde %52 ile en fazla paya sahip olan Avrupa ülkelerine ihracat Ocak ayından bu yana en yüksek artışı 

göstererek bir önceki yıla göre %7.9 arttı. Toplam ihracat içinde son yıllarda ağırlığı artan (%24) Yakın – Orta Doğu ülke-

lerine ihracattaki artış hızı Mayıs ayında bir miktar ivme kaybederek %18.7 yükseliş gösterdi.  

● Mayıs ayında altın ithalatı %237 artarak Nisan 2013’ten bu yana en yüksek seviyesi olan 2.2 milyar $’a yükselirken, net 

altın ithalatı da 1.2 milyar $’a yükseldi. Mayıs’ta dış ticaret açığındaki artışın %90’ı net altın ithalatından kaynaklandı. 

Enerji ithalatı ise Mayıs ayında bir önceki yıla göre %38 artarken, 12 aylık kümülatif enerji açığı önceki yılın aynı dönemi-

ne göre fazla değişiklik göstermeyerek 27.1 milyar $ seviyesinde gerçekleşti.  

● Mayıs ayında ihracattaki olumlu seyrin sürmesine rağmen, ithalattaki kuvvetli artış dış ticaret açığının büyümesine ne-

den oldu. İthalattaki artış, altın ve hammadde kalemlerindeki artıştan kaynaklandı. Hammadde ithalatındaki artışta Mayıs 

ayı imalat PMI verisinin de işaret ettiği üzere imalat sektöründe ekonomik aktivitenin artması etkili olmuş olabilir. Mart 

ayından bu yana kuvvetli artış gösteren kredi büyümesi sebebiyle ithalattaki artış önümüzdeki aylarda da devam edebilir. 

Diğer yandan enerji fiyatlarının düşük seyri ve baz etkisinin ortadan kalkmasıyla enerji ithalatının dış ticaret açığına yaptığı 

yukarı yönlü baskının sınırlı kalması beklenebilir. Avrupa ülkelerindeki ekonomik iyileşmeye paralel, otomotiv ve diğer ula-

şım araçları öncülüğünde ihracatta görülen toparlanmanın devam etmesi dış ticaret açığındaki artışı dengeleyebilir.  

Yabancı Turist Sayısı, Mayıs 2017 

● Türkiye’ye gelen turist sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16.3 artış göstererek 2.9 milyon kişiye yük-

seldi. Ocak – Mayıs 2017 döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %

5.5 artarak 8.8 milyon oldu. 

● Ülke kırılımına bakıldığında, Mayıs ayında Rusya’dan gelen turist sayısında geçen yılın düşük baz etkisinin devam et-

mesi ile %1384 artış yaşandı. Yılın ilk 5 ayında Rus ziyaretçi sayısı geçen senenin aynı dönemine göre %572 artarak 0.9 

milyon oldu. Bu rakam 2014 yılının aynı döneminde 1.1 milyondu. Nisan ayında Almanya ve İngiltere’den gelen turist sayı-

sındaki artış Mayıs ayında yerini düşüşe bıraktı. Avrupa’dan gelen turist sayısındaki düşüş oranı yılın ilk 5 ayında %20 

oldu. (Nisan: %16) Yılın ilk beş ayında turist sayısında yaşanan artışta Rusya, İran, Ukrayna, S. Arabistan ve Irak ’tan ge-

len ziyaretçilerin etkisi oldu. 

● Nisan ve Mayıs aylarında turist sayısında yaşanan artışın turizm gelirlerine yansıması ise kısıtlı seviyede kalabilir. Tu-

rizm gelirlerindeki toparlanmada kişi başına harcaması daha yüksek olan Avrupalı turist sayısındaki seyir önem teşkil edi-

yor. 

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Yurt İçi Gelişmeler 
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Milyar $ May.16 May.17 May.16 May.17

İhracat 12.1 13.6 12.5% 141 148.1 5%

İthalat 17.2 20.9 21.7% 199 207.6 4%

Yatırım Malları 3.1 2.6 -17.3% 35 20.9 -40%

Ara Malı 11.5 15.7 35.8% 135 146.4 8%

Tüketim Malları 2.5 2.6 5.5% 28 27.2 -4%

Dış Tic. Dengesi -5.1 -7.3 43.3% -57.8 -59.5 3%

Aylık 12 Ay ToplamYıllık 

% Değ.

Yıllık 

% Değ.
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

H
a

ft
a

lı
k

 v
e

 A
y
lı

k
 G

e
ti

ri
  

P
a

ra
 P

iy
a

s
a

la
rı

 
H

. 
S

e
n

e
d

i 
P

iy
a

s
a

la
rı

 

Kısa vadeli dolar libor faizleri artmaya devam etti. 

Gelişmiş ülke hisse senetleri değer kaybetti. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 15:30 itibarı ile güncellenmiştir. 

Geçtiğimiz Türkiye hisse senedi piyasasında yükseliş devam etti. 

3 Temmuz 2017 
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TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11.94, gösterge tahvil getirisi %11.12 seviyesinde. 
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Küresel para birimleri dolara karşı ağırlıklı olarak değer kazandı. 

Emtia endeksleri bir aydır devam eden kayıpların ardından geçtiğimiz hafta değer kazandı. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 15:30 itibarı ile güncellenmiştir. 

3 Temmuz 2017 
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Veri Akışı  
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Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Türkiye ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Haziran) 10:00 14.55% -- 15.26% -- Yüksek

Türkiye ÜFE (Aylık Değişim % ) (Haziran) 10:00 -0.12% -- 0.52% -- Yüksek

Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık Değişim, %)  (Haziran) 10:00 9.50% -- 9.38% -- Yüksek

Türkiye TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Haziran) 10:00 11.30% -- 11.72% -- Yüksek

Türkiye TÜFE (Aylık Değişim % ) (Haziran) 10:00 0.10% -- 0.45% -- Yüksek

Türkiye PMI İmalat  (Haziran) 11:00 -- -- 53.5 -- Orta

Almanya PMI İmalat  (Haziran, Nihai) 10:55 59.3 -- 59.3 -- Orta

Euro Bölgesi PMI İmalat  (Haziran, Nihai) 11:00 57.3 -- 57.3 -- Orta

İngiltere PMI İmalat  (Haziran) 11:30 56.4 -- 56.7 -- Orta

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Mayıs) 12:00 9.30% -- 9.30% -- Orta

ABD PMI İmalat (Haziran, Nihai) 16:45 -- -- 52.1 -- Orta

ABD ISM İmalat Sanayi Endeksi (Haziran) 17:00 55 -- 54.9 -- Orta

04 Temmuz Salı

Euro Bölgesi ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Mayıs) 12:00 3.50% -- 4.30% -- Orta

Almanya PMI Hizmet  (Haziran, Nihai) 10:55 53.7 -- 53.7 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Bileşik (Haziran, Nihai) 11:00 55.7 -- 55.7 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Hizmet  (Haziran, Nihai) 11:00 54.7 -- 54.7 -- Orta

Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık Değişim, %) (Mayıs) 12:00 0.40% -- 0.10% -- Orta

ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri (Mayıs, Nihai) 17:00 -- -- -1.10% -- Orta

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

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

ABD ADP İstihdam Değişimi (Haziran) 15:15 178k -- 253k -- Orta

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (1 Temmuz) 15:30 -- -- 244k -- Orta

ABD PMI Hizmet  (Haziran, Nihai) 16:45 -- -- 53 -- Orta

Almanya Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, % ) (Mayıs) 09:00 0.30% -- 0.80% -- Orta

İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Mayıs) 11:30 0.20% -- -0.80% -- Orta

ABD Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık Değişim, %) (Haziran) 15:30 2.60% -- 2.50% -- Yüksek

ABD İşsizlik Oranı (Haziran) 15:30 4.30% -- 4.30% -- Yüksek

ABD Tarımdışı İstihdam Değişimi (Haziran) 15:30 179k -- 138k -- Yüksek

Çin Döviz Rezervleri (Haziran) $3062.0b -- $3053.6b -- Düşük

Haftalık Veri Takvimi

03 Temmuz Pazartesi

05 Temmuz Çarşamba

07 Temmuz Cuma

06 Temmuz Perşembe


