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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
6 Kasım 2017 

● Fed Temmuz ayı toplantısında beklentilere paralel faiz oranını %1.00 – 1.25 aralığında bıraktı. Karar metninde 

kasırgaların ekonomi üzerinde olumsuz etkilerinin kalıcı olmaması ve orta vadede ekonomik gidişatta değişiklik yaratma-

ması beklenildiği belirtilmiş. Eylül ayı istihdam artışında yaşanan düşüşe rağmen işsizlik oranının azalmaya devam ettiği, 

istihdam piyasasındaki genel toparlanmanın sürmesi bekleniyor. Kasırgaların benzin fiyatlarının artmasına neden olduğu 

ve bu sebeple enflasyonun bir miktar arttığı belirtilmiş. Fakat çekirdek enflasyonun halen düşük seviyelerde seyrettiği 

tekrarlanmış. Ekonomik aktivitenin de ılımlı bir hızda, para politikasında kademeli ayarlamalar yapmaya müsaade edecek 

oranda büyümeye devam etmesi bekleniyor. Para politikasına dair alınacak kararların açıklanan ekonomik verilere ve 

ekonomik görünüme bağlı olmaya devam edeceği belirtilmiş. Ekim ayı başında başlayan bilanço küçültme operasyonu-

nun devam ettiği de eklenmiş.  Fed’in bilanço büyüklüğü Ekim ayı boyunca 4.46 trilyon $ seviyesinde yatay seyretti. İtfası 

gelen tahvillerin yeniden yatırımlara yönlendirilmemesi ile bu rakam önümüzdeki dönemde kademeli bir şekilde azalacak. 

Opsiyon fiyatlamaları ve Bloomberg anketleri Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımına işaret ediyor. Kasım toplantı-

sında faiz oranlarında, beklentilere paralel, değişiklik yapılmaması piyasalarda ciddi bir etki yaratmadı. Piyasaları son 

dönemde meşgul eden önemli bir konu Fed Başkanı Yellen’ın Şubat 2018’de görevi bittikten sonra yerine kimin gelece-

ğiydi. ABD Başkanı Donald Trump, 2012’den bu yana Fed yönetim kurulunda görev yapan Jerome Powell’ı sonraki Fed 

başkanı olmak üzere aday gösterdi. Powell’ın mevcut para politikasını devam ettirmesi bekleniyor.  

● ABD’de Ekim’de tarım dışı istihdam 261 bin kişi arttı. (Beklenti: 313 bin) Eylül ayındaki 33 binlik düşüş 18 bin 

artış, Ağustos ayındaki 156 binlik artış 169 bin, olarak revize edildi. İşsizlik oranı %4.1’e geriledi. (Beklenti: %4.2, Eylül: %

4.2) İşgücüne katılım oranı %63.1’den %62.7’ye geriledi. Ortala-

ma saatlik kazançlar aylık olarak değişim göstermezken 

(Beklenti: %0.2), yıllık %2.4 arttı (Beklenti: %2.7, önceki: %2.9). 

Opsiyon fiyatlarına göre bir sonraki faiz artırım beklentisi Aralık 

ayında. Bloomberg anketine göre Aralık toplantısında faiz artırma 

olasılığı %92. Tarım dışı istihdam artışı beklentilerin altında kal-

masına rağmen, önceki aylara yapılan revizyon ve yaşanan ka-

sırgaların hemen sonrasında Temmuz 2016’dan sonra en güçlü 

istihdam artışının gerçekleşmesi, ABD istihdam piyasasındaki 

olumlu seyrin devam ettiğine işaret ediyor. 3. çeyrek sonunda 

yaşanan kasırgalar Fed’in beklentilerine paralel istihdam piyasasında bir bozulmaya yol açmamış durumda. İşgücüne 

katılım oranı hala kriz öncesi seviyelerin altında seyretmeye devam ediyor. İstihdam piyasasındaki olumlu seyrin kazanç-

lara yansımaması ise enflasyonun Fed’in %2 hedefinin altında kalmaya devam etmesinde önemli bir etken. 30 Ekim’de 

açıklanan Eylül ayı çekirdek kişisel harcamalar fiyat endeksinde yıllık değişim %1.3 seviyesinde gerçekleşti. ABD ekono-

misi ve istihdam piyasasındaki seyir Fed’in kademeli faiz artırımlarına ve Ekim ayı başında başladığı bilanço küçültme 

operasyonlarına önceden açıkladığı şekilde devam edebileceğine işaret ediyor. Enflasyonun hedefin altındaki seyri ise 

ilave sıkılaştırma olasılığının kısa vadede düşük kalacağına işaret ediyor. 

● İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika faiz oranını artırdı. BOE en son Eylül 2007’de faiz artırma kararı almıştı. 

2016 Eylül’ünde %0.25’e indirilen politika faizi, %0.50’ye yükseltildi. Varlık alım programı ise 435 milyar sterlin seviyesin-

de devam edecek. Brexit sonrası pounddaki değer kaybı ile enflasyon %3 seviyesine kadar yükselmiş durumda. BOE 

başkanı Mark Corney enflasyonun %2 hedefine çekilmesi için faiz artırımlarının devam edeceğini belirtti. 
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Enflasyon, Ekim 2017  

● Ekim ayında TÜFE aylık %2.08 artış (beklenti: +%1.70 – Bloomberg) gösterdi. Yıllık TÜFE %11.20’den %11.90 seviye-

sine yükseldi. C tanımlı (eski I tanımlı) çekirdek enflasyon gös-

tergesi yıllık bazda beklentilerin (beklenti: %11.20 artış – Blo-

omberg) üzerinde %11.82 arttı (Eylül: %10.98).  

● Ekim ayında gıda ve alkolsüz içecekler kaleminde fiyatlar %

1.97 arttı. Yıllık bazda enflasyon oranı %12.50 seviyesinden %

12.74’e yükseldi. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar kale-

minde aylık bazda fiyatlar %0.94 arttı. Yıllık fiyat artışı %9.40 

seviyesine yükseldi. Kiralar aylık %0.83, yıllık %9.05 arttı. Ulaş-

tırma grubunda fiyatlar aylık bazda %2.61 arttı. Yıllık bazda ulaş-

tırma grubunda fiyat artışı %16.79’a yükseldi. Giyim grubunda 

fiyatlar artmaya devam etti ve aylık bazda %11.51 yükseldi. Giyim kalemi yıllık enflasyon oranı %11.42 oldu. Eğitim kale-

minde fiyatlar aylık bazda %0.37 arttı. Bu kalem fiyatlarındaki yıllık artış %10.48’e yükseldi. Lokanta ve Oteller kaleminde 

aylık fiyat artışı %0.70 oldu. Bu kalemde yıllık fiyat artışı %11.46 olarak gerçekleşti. Mallar kaleminde yıllık fiyat artışı %

12.9’a yükseldi. Hizmet kaleminde ise yıllık enflasyon oranı %9.6 oldu. Yurt içi üretici fiyatlarında aylık %1.71 oranında 

artış yaşandı. Yıllık Yİ - ÜFE Eylül ayındaki %16.28 seviyesinden %17.28 seviyesine yükseldi.  

● Yıl içi tepe noktasını Nisan ayında görmüş olması beklenen tüketici fiyatları enflasyonu Ekim ayında 2017 zirvesine çık-

tı. Yükselişte mevsimsel nedenlerle artan gıda fiyatları ve mobilya ve beyaz eşya kaleminde vergi indirimlerinin sona ermiş 

olmasının yanı sıra, kurdaki değer kaybı etkili oldu. 31 Ekim’de yayımlanan 2017 yılının son Enflasyon Raporu’nda Mer-

kez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya yıllık enflasyon oranının Ekim ve Kasım aylarında yükselmesinin beklendiğini belirt-

mişti. Bu sebeple, enflasyondaki artışın para politikasında kısa vadede bir değişikliğe yol açmaması beklenebilir. Aralık 

ayında, 2016’dan gelen baz etkisiyle yıllık enflasyonda aşağı yönlü bir hareket olabilir ancak buna rağmen yılsonunda enf-

lasyonun çift haneli seviyelere yakın olabilir.  Merkez Bankası da yılsonu enflasyon beklentisini %8.7’den %9.8’e yükseltti. 

 

Dış Ticaret Verileri, Eylül 2017 

●  Eylül ayı dış ticaret açığı beklentilere paralel 8.1 milyar $ seviyesinde gerçekleşti. İthalattaki artışla dış ticaret açığı art-

maya devam etti. 12 aylık dış ticaret  açığı bir önceki senenin aynı dönemine göre %20 artış göstererek 67.8 milyar $ ol-

du. (Ağustos 2017: 64.1 milyar $) İthalattaki artışta hammadde (ara mallar) ithalatı etkili olmaya devam ediyor. Eylül ayın-

da hammadde ithalatı %42 artış gösterdi. 12 aylık kümülatif hammadde ithalatında artış %21 oldu. Tüketim malları ithalatı 

Eylül ayında %6.4 yükseldi. 12 aylık kümülatif tüketim malları ithalatı yılın ilk yarısında bir öncekinin senenin aynı dönemi-

ne ortalama %3.5 daraldıktan sonra, 3 çeyrekte yatay bir seyre dönmüş durumda.  

● Dış ticaret açığının artmasında altın ve enerji dengesi etkili oluyor, fakat altın ve enerji dışı dengede iyileşme Eylül ayın-

da yavaşladı. 2016 sonunda 56.1 milyar $ seviyesinde olan yıllık dış ticaret açığı, Eylül itibarıyla 67.8 milyar $ seviyesine 

yükseldi. Enerji ve altın dışı (çekirdek) denge ise aynı dönemde 4.6 milyar $ daraldı ve 29.4 milyar $ oldu. (Aralık 2016: 34 

milyar $) Son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan artışın kalıcı olması durumunda, enerji açığının önümüzdeki dönem 

artması beklenebilir. Eylül ayında tüketici malları ithalatının artması ve çekirdek dış ticaret dengesindeki iyileşmenin ya-

vaşlaması da dış ticaret dengesini olumsuz etkileyebilecek bir faktör. Fakat bu kredilerde büyüme hızının Ekim ayı orta-

sından itibaren yavaşlamaya başlaması tüketim malları ithalatında artışın kalıcı olmayabileceğine işaret ediyor. Kurun re-

kabetçi seviyelerde seyri ve özellikle Euro Bölgesi ekonomisinde olumlu gidişatın devam etmesi ihracatı olumlu etkileyebi-

lecek faktörler. 

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Yurt İçi Gelişmeler 

6 Kasım 2017 



4 

 

Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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Dolar libor artış gösterirken, euro ve yen liborda yatay seyir devam ediyor. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsaları ortalamada yükseldi. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 14:20 itibarı ile güncellenmiştir. 

Geçtiğimiz hafta TL’de değer kaybı devam etti. Yurt içi hisse senetleri değer kazandı. 

6 Kasım 2017 
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Finansal Göstergeler 
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TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11.96 seviyesinde. Gösterge tahvil getirisi %13.15’e yük-
seldi.  
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Küresel para birimleri dolara karşı değer kaybetti. 

Emtia endeksleri yükseldi. VIX (endişe) endeksi düşük seviyelerdeki seyrini sürdürüyor. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 14:20 itibarı ile güncellenmiştir. 

6 Kasım 2017 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

6 Kasım 2017 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Almanya PMI Hizmet  (Ekim, Nihai) 11:55 55.2 -- 55.2 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Bileşik (Ekim, Nihai) 12:00 55.9 -- 55.9 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Hizmet  (Ekim, Nihai) 12:00 54.9 -- 54.9 -- Orta

Euro Bölgesi ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Eylül) 13:00 2.70% -- 2.50% -- Orta

07 Kasım Salı

Almanya Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, % ) (Eylül) 10:00 -0.80% -- 2.60% -- Orta

Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık Değişim, %) (Eylül) 13:00 0.60% -- -0.50% -- Orta

Çin Döviz Rezervleri (Ekim) $3107.5b -- $3108.5b -- Düşük

Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Eylül) 10:00 8.10% -- 5.20% -- Orta

Türkiye Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, %) (Eylül) 10:00 0.30% -- -0.10% -- Orta

Çin Dış Ticaret Açığı (Ekim) $39.45b -- $28.50b $28.61b Orta

Çin İhracat (Yıllık Değişim, %) (Ekim) 7.00% -- 8.10% -- Orta

Çin İthalat (Yıllık Değişim, %) (Ekim) 16.80% -- 18.70% 18.60% Orta

Çin ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Ekim) 04:30 6.60% -- 6.90% -- Orta

Çin TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Ekim) 04:30 1.70% -- 1.60% -- Orta

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (4 Kasım) 16:30 230k -- 229k -- Orta

İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Eylül) 12:30 1.90% -- 1.60% -- Orta

ABD Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Kasım, Geçici) 18:00 101 -- 100.7 -- Orta

Çin M2 Para Arzı (Yıllık Değişim, %) (Ekim) 15.Kas 9.20% -- 9.20% -- Orta

10 Kasım Cuma

Haftalık Veri Takvimi

06 Kasım Pazartesi

08 Kasım Çarşamba

09 Kasım Perşembe


