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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

6 Mart 2017 

● Fed’in faiz artırım beklentileri Mart ayına çekildi. Yılın ilk faiz artırımı beklentilerinin Mayıs toplantısından Mart 

toplantısına çekilmesinde, Salı günü Fed üyelerinin yaptığı şahin açıklamaların yanı sıra Trump’ın konuşması etkili olur-

ken; Çarşamba günü açıklanan çekirdek kişisel tüketim harcamaları enflasyonu ile PMI verileri Mart ayına ilişkin beklenti-

lerin artmasına sebep oldu. ABD’de kişisel tüketim harcama-

ları (PCE) enflasyonu Ocak ayında önceki yılın aynı dönemi-

ne göre %1.9 (Aralık 2016: %1.6), gıda ve enerji fiyatlarını 

dışarıda bırakan çekirdek PCE enflasyonu ise %1.7 (Aralık 

2016: %1.7) arttı. PCE enflasyonundaki artışta yıllık %11.8 

artan enerji fiyatları etkili oldu.  Gıda fiyatları ise %1.4 azaldı. 

Çekirdek PCE’deki artışı %2.4 artan hizmet sektörü ve %2.5 

artan dayanıksız tüketim malı fiyatları desteklerken, dayanıklı 

tüketim malı fiyatları %2.5 geriledi. Enflasyon verilerine ek 

olarak imalat sanayi verileri de büyümeye dair olumlu sinyal 

veriyor. PMI verilerine göre, imalat sanayi artan iç talep ile 

birlikte Haziran 2016’dan bu yana büyümeye devam ediyor. 

PMI İmalat endeksi, Ocak ayında çıktığı iki yılın en yüksek seviyesi olan 55’ten hafif gerileyerek 54.2’ye inmiş olmakla 

birlikte, endeksin ilk çeyrekteki ortalama seviyesi sektörde son iki yıldaki en güçlü iyileşmeye işaret ediyor. Faiz artışı bek-

lentilerinin Mart ayına çekilmesinde en etkili faktör ise hafta içinde Fed üyelerinin art arda yaptığı açıklamalar oldu. New 

York Fed Başkanı Dudley röportajında, ekonomik büyüme hızının trendin üzerine çıktığını ve enflasyonun tırmanmaya 

başladığını, bunlarla birlikte “Fed’in faiz artırma ihtimalinin çok daha gerekli hale geldiğini” belirtti. Dallas Fed Başkanı 

Kaplan Fed’in “çok uzak olmayan bir zamanda” faiz artırım adımı atabileceğini söylerken, San Francisco Fed Başkanı Wil-

liams da faiz artırımının “Mart ayında ciddi bir şekilde değerlendirileceğini” ifade etti. Fed Yönetim Kurulu üyesi Brainard, 

ekonomide yukarı yönlü risklerin arttığını ve “ek parasal desteğin yakın zamanda kaldırılmasının” uygun olduğunu söyledi. 

Bir diğer Yönetim Kurulu üyesi Powell da, “Mart ayında faiz artırımı için görüşlerin bir araya geldiğini ve konunun masada 

olacağını” tekrarladı. Öte yandan Trump’ın Salı günü Kongre’de yaptığı konuşmada vergi reformu ve altyapı harcamala-

rıyla ilgili ayrıntı vermemesi, Trump’ın mali politikalarına yönelik beklentileri yumuşatırken, para politikasına dair beklentile-

ri artırdı. Yakın gelecekte somut bir mali politika değişikliği görünmemesi, Fed’in bir sonraki faiz artırımı için vergi reformu 

ve diğer kamu politikalarının etkilerini görmeyi bekleyeceği yönündeki beklentileri de değiştirdi. Tüm bu gelişmeler ile bir-

likte, Bloomberg anketlerine göre bir önceki hafta %40 olan Mart ayında faiz artırım ihtimali, 3 Mart itibarıyla %88’e yük-

selmiş durumda. Daha önce Mayıs ve Kasım aylarında %0.25’lik faiz artırımını işaret eden opsiyon fiyatlamaları ise, 3 

Mart itibarıyla Mart ve Eylül aylarına işaret ediyor. 2018’in ilk faiz artırımı beklentisi de Mayıs ayından Ocak ayına çekildi.  

 

● Euro Bölgesi yıllık enflasyonu Şubat ayında %1.8’den %2’ye yükseldi. Euro Bölgesi enflasyonu 2016 Haziran 

ayında, 4 ay negatif seyrettikten sonra pozitife dönmüştü. Haziran’da %0.1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artış 

ile özellikle Kasım ayı sonrası ivmelenerek Şubat itibarıyla Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) %2’nin biraz altında olan 

hedef seviyesinin üzerine çıkmış oldu. Manşet enflasyondaki artışa rağmen, fiyat seviyelerindeki yükselmenin ağırlıklı ola-

rak enerji fiyatlarındaki artışa dayalı olması ve çekirdek enflasyonun (%0.9) hala %1’in altında yatay seyrini koruması se-

bebi ile AMB’nin para politikasında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Aralık ayında varlık alım programını yıl sonuna kadar 

uzatan fakat alım miktarını düşüren AMB para politikasında değişime gitmesi için çekirdek enflasyonda da yukarı yönlü bir 

hareket başlamasını beklemeyi tercih edebilir. 
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Enflasyon, Şubat 2017 

● Şubat ayında TÜFE aylık %0.81 artış (beklenti: %0.48) 

gösterdi. Yıllık TÜFE %9.22’den %10.13’e yükseldi.  

● Şubat ayında gıda fiyatları %0.84 arttı. Yıllık gıda enflasyo-

nu %7.77’den, %8.72’ye yükseldi. Konut, su, elektrik, gaz ve 

diğer yakıtlar kaleminde aylık bazda fiyatlar %1.18 arttı. Yıl-

lık fiyat artışı %7.42 seviyesine yükseldi. Alkollü İçecekler ve 

Tütün kaleminde fiyatlar aylık %0.03 arttı. Bu kalem yıllık 

bazda en fazla artan kalem olurken, artış %21.7 seviyesine 

geriledi. Ulaştırma grubunda fiyatlar aylık bazda %2.82 arttı. Yıllık bazda ulaştırma grubunda fiyat artışı Ocak ayındaki %

15.61 seviyesinden %17.96’ya yükseldi. Giyim grubunda fiyatlarında düşüş 3 aydır devam ediyor. Fiyatlar aylık bazda %

3.35 geriledi ve manşet enflasyona 25 baz puan negatif katkı yaptı. Yıllık giyim enflasyonu ise düşük baz etkisi nedeniyle 

%3.66’dan %6.77 seviyesine yükseldi. B göstergesi (İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç 

TÜFE)  aylık bazda %0.81, yıllık bazda ise %8.27 (Ocak: %7.54) artış gösterdi. C göstergesi (Enerji, gıda ve alkolsüz içe-

cekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE) aylık %0.7, yıllık bazda ise %8.56 (Ocak: %7.74) artış gösterdi. 

● Şubat ayı enflasyonunun beklentilerden yüksek gelmesi ile yıllık enflasyon 2012 Nisan ayından sonra ilk kez çift haneli 

seviyeye ulaştı. Kasım – Ocak döneminde TL’de yaşanan değer kaybının fiyatlama davranışlarına olumsuz etkisi gecikme-

li olarak gözleniyor. Bu olumsuz etkilerin Mart ayında da devam etmesi beklenebilir. Şubat ayında kurda yaşanan toparlan-

manın sürmesi durumunda kur gelişmeleri ve iç talebin görece düşük seyri ise enflasyonda yukarı yönlü hareketin durma-

sına yardımcı olabilir. Şubat ortasında beyaz eşya ve mobilyada uygulanan vergi indirimleri de enflasyonda aşağı yönlü bir 

etki yaratabilir. Gıda komitesinin gıda fiyatlarını kontrol altına alma amaçlı çalışmaları da enflasyon gelişmelerine olumlu 

katkı sağlayabilir. Kur tarafında Ocak ayına benzer sert hareketler yaşanmaması durumunda, TCMB’nin para politikasında 

sıkı duruşunu, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yüksek tutarak sürdürmesi beklenebilir.  

Dış Ticaret Dengesi, Ocak 2017 

● Ocak ayında dış ticaret açığı %10.3 artarak 4.3 milyar $ 

oldu. İhracat Ocak 2016’ya göre %18.1, ithalat %15.9 arttı.12 

aylık toplam ihracat %2 artarak 144 milyar $ olurken, ithalat 

%2 azalarak 201 milyar $ oldu. Böylece 12 aylık dış ticaret 

açığı %10 iyileşerek 63 milyar $’dan 56.5 milyar $’a geriledi. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı %72.4’e yükseldi. 

● Ocak ayında görülen yıllık %18.1’lik artış, büyük ölçüde hammadde ve tüketim malları ihracatından kaynaklandı. Ham-

madde ihracatı Ocak 2017’de %21.8 artarken, tüketim malları ihracatı %18.3 arttı. Bu artışın önemli kısmını %138 artan 

binek otomobil ihracatı oluşturdu. Toplam ihracatın %53’ünü oluşturan Avrupa ülkelerine olan ihracat Ocak 2017’de Ocak 

2016’ya göre %12 arttı. Yakın – Orta Doğu ülkelerine ihracat da %37 artarak yükselişini sürdürdü. Rusya’ya yapılan ihra-

catlar baz etkisiyle 2013 sonundan bu yana ilk kez artış gösterdi, ancak önceki yıllara kıyasla düşük seviyede seyrediyor. 

Ocak ayında enerji ithalatı enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketle birlikte Ocak 2016’ya göre %42 arttı. Ağustos 

2014’den bu yana iyileşme gösteren 12 aylık enerji açığı, Ocak ayında ilk kez yükselişe geçerek bir önceki aya göre %3.2 

arttı. 12 aylık enerji açığı Ocak 2016 ile kıyaslandığında ise %22.5 azalarak 24.6 milyar $’a geriledi. Enerji dışı açık Ocak 

2016’ya göre %2.1 artarak 31.8 milyar $ seviyesine yükseldi.  

● Ocak ayında AB ekonomisindeki toparlanma ve TL’nin değer kaybına paralel olarak artan ihracatın önümüzdeki aylarda 

artışını sürdürmesi beklenebilir. İthalat tarafında ise, enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket ile artmaya başlayan enerji 

açığının 2017’de yükselmeye devam etmesi beklenebilir. Diğer yandan iç talepteki zayıflama ile beraber azalan enerji dışı 

ithalat, enerji açığını bir miktar dengeleyebilir. 

 

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Yurt İçi Gelişmeler 

6 Mart 2017 

 

Milyar $ Oca.16 Oca.17 Oca.16 Oca.17

İhracat 9.5 11.3 18.1% 141 144 2%

İthalat 13.5 15.6 15.9% 204 201 -2%

Yatırım Malları 2.1 2.1 1.4% 34 16 -55%

Ara Malı 9.7 11.9 22.1% 141 136 -3%

Tüketim Malları 1.6 1.5 -4.3% 28 28 -2%

Dış Tic. Dengesi -3.9 -4.3 10.3% -63.0 -56.5 -10%

Aylık 12 Ay ToplamYıllık 

% Değ.

Yıllık 

% Değ.
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Finansal Göstergeler 
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Dolar libor faizleri yükseldi. 

ABD, Avrupa ve Japonya hisse senedi piyasaları yükselişe geçti. 

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

Geçtiğimiz hafta yurt içi hisse senetleri değer kazanırken, TL değer kaybetti. 

6 Mart 2017 
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Gösterge tahvil getirisi %11.34 seviyesinde. 
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Küresel para birimleri dolara karşı ağırlıklı olarak değer kaybetti. 

Emtia bileşik endeksi değer kaybetti. VIX endeksi hafif yükseldi. 

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

6 Mart 2017 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

6 Mart 2017 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri (Ocak, Nihai) 18:00 -- -- 0.018 -- Orta

Euro Bölgesi GSYH (Yıllık Değişim % ) (4. Çeyrek, Nihai) 13:00 1.70% -- 1.70% -- Yüksek

Euro Bölgesi GSYH (Çeyreklik Değişim, %) (4. Çeyrek, Nihai) 13:00 0.40% -- 0.40% -- Yüksek

Çin Döviz Rezervleri (Şubat) $2969.0b -- $2998.2b -- Düşük

08 Mart Çarşamba

Almanya Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, % ) (Ocak) 10:00 2.70% -- -3.00% -- Orta

Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Ocak) 10:00 -- -- 1.30% -- Yüksek

Türkiye Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, %) (Ocak) 10:00 -- -- -0.20% -- Yüksek

ABD ADP İstihdam Değişimi (Şubat) 16:15 185k -- 246k -- Orta

Çin Dış Ticaret Açığı (Şubat) $27.50b -- $51.35b $51.34b Orta

Çin İhracat (Yıllık Değişim, %) (Şubat) 14.00% -- 7.90% -- Orta

Çin İthalat (Yıllık Değişim, %) (Şubat) 20.00% -- 16.70% -- Orta

Çin ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Şubat) 04:30 7.50% -- 6.90% -- Orta

Çin TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Şubat) 04:30 1.80% -- 2.50% -- Orta

Euro Bölgesi
Avrupa Merkez Bankası Marjinal Borç Verme 

Faiz Oranı
15:45 0.25% -- 0.25% -- Yüksek

Euro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası Mevduat Faiz Oranı 15:45 -0.40% -- -0.40% -- Yüksek

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (4 Mart) 16:30 -- -- 223k -- Orta

İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Ocak) 12:30 3.40% -- 4.30% -- Orta

ABD
Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık Değişim, %)  

(Şubat)
16:30 2.80% -- 2.50% -- Yüksek

ABD İşsizlik Oranı (Şubat) 16:30 4.70% -- 4.80% -- Yüksek

ABD Tarımdışı İstihdam Değişimi (Şubat) 16:30 185k -- 227k -- Yüksek

Çin M2 Para Arzı (Yıllık Değişim, %) (Şubat) 11.40% -- 11.30% -- Orta

Haftalık Veri Takvimi

06 Mart Pazartesi

09 Mart Perşembe

10 Mart Cuma

07 Mart Salı


