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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

7 Kasım 2016 

● Fed beklentilere paralel faiz oranını değiştirmedi. ABD Merkez Bankası Kasım ayı toplantısında beklentilere para-

lel politika faizini %0.25-0.50 aralığında bıraktı. Toplantı sonrası açıklanan metinde, işgücü piyasasında toparlanmanın 

devam ettiği ve ekonomik aktivitedeki büyümenin yılın ikinci yarısından itibaren hızlandığı belirtiliyor. Önceki toplantı 

metninde olduğu gibi, düşük seyreden enerji fiyatlarının ve enerji dışı ithalat kalemlerindeki fiyatların etkisi ile enflasyo-

nun %2 hedefinin altında kalmaya devam ettiği vurgulanıyor. Piyasa bazlı enflasyon telafi tedbirlerinin hafif yükselmek-

le birlikte düşük seviyelerde seyrettiği, uzun vadeli anket bazlı enflasyon beklentilerinde de önemli değişimler olmadığı 

belirtiliyor. Fed üyeleri, para politikası duruşundaki kademeli  ayarlamalarla ekonominin ılımlı büyüyeceği ve işgücü 

piyasasının güçleneceğini, enerji ve ithalat fiyatlarındaki düzelme ve işgücü piyasasındaki güçlenmeyle birlikte de enf-

lasyonun orta vadede %2’nin üzerine çıkabileceğini ifade ediyor. Komite faiz artırımı için gerekli şartların güçlendiğini 

belirtirken, hedefe yönelik adımların devam etmesi için daha fazla işaret beklediklerini belirtiyor. Kasım ayı toplantısı ile 

birlikte Fed, geçen senenin sonunda 4 faiz artırımı öngördüğü 2016 yılının sondan bir önceki toplantısında da faiz artı-

rımını pas geçmiş oldu. Mart ayında küresel zayıflamadan dolayı faiz artırımı sayısı tahminini 2’ye indiren Fed, Haziran 

ve Temmuz toplantılarında Brexit’in yarattığı endişelerin de etkisiyle faiz kararını ertelemişti. Eylül ve Kasım ayı toplan-

tılarında ise iyileşen makro göstergelere rağmen, 8 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinin yarattığı politik belirsizlik 

nedeniyle faiz artırma olasılığı düşük görünüyordu. ABD’de üçüncü çeyrekte gelen 2.9%’luk büyüme, istihdam ve enf-

lasyon göstergelerindeki iyileşme ve FED yöneticilerinin şahin açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde, Fed’in Aralık 

toplantısında faiz artırma ihtimali yüksek görünüyor. Ancak Fed’in enflasyon beklentilerinin 2017’de de %2’nin altında 

kalması, uzun vadede %1.8’e düşürülen büyüme beklentisi, küresel ekonomideki zayıflık ve önümüzdeki süreçteki si-

yası gelişmeler Fed’in faiz artırımını 2017’ye ertelemesine sebep olabilir. ABD başkanlık seçimlerinin sonucu, AB açı-

sından büyük öneme sahip İtalya referandumu, OPEC zirvesi ve önümüzdeki ABD istihdam ve enflasyon verileri Aralık 

ayı kararında belirleyici olacak. Bloomberg anketlerinde Aralık ayında faiz artırım olasılığı %76 olarak görünüyor. Opsi-

yon fiyatlamaları ise Ocak 2017’de faiz artırımına işaret ediyor. 

 

● ABD’de Ekim ayında tarım dışı istihdam 173bin olan beklentilerin 

altında 161bin kişi artış gösterdi. Eylül ayında 156bin olan artış ise 

191bin olarak revize edildi. 2 aylık tarım dışı istihdam revizyonu artı 44 

bin olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı beklentilere paralel %4.9 seviyesinde 

kaldı. Saatlik kazançlar aylık bazda %0.3 olan beklentilerin üzerinde %

0.4 artış gösterdi. Saatlik kazançlardaki yıllık artış güçlenmeye devam 

etti ve %2.6 olan beklentilerin üzerinde %2.8 olarak gerçekleşti. İşgücüne 

katılım oranı Eylül ayındaki %62.9’dan Ekim ayında %62.8’e geriledi. 

Tarım dışı istihdamda artış 2016 yılında bir miktar hız kesmesine rağmen (2015’in ilk 10 ayından aylık ortalama artış 

219bin iken, 2016 yılının aynı döneminde aylık ortalama rakam 181bine gerilemiş durumda) istihdam piyasasında to-

parlanmanın devam etmesini sağlayacak (150 – 200 bin aralığı) seviyede kalmaya devam ediyor. Saatlik kazançlarda 

ise 2009 yılından bu yana yıllık bazda en kuvvetli artış Ekim ayında gözlemlendi. Kazançların artması enflasyonun %2 

hedefine daha hızlı ulaşmasını sağlayacağından bu ayki gelişmeler Fed’in faiz artırımı için elini kuvvetlendiren önemli 

bir gelişme.  
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Enflasyon, Ekim 2016 

● Ekim ayında TÜFE aylık %1.44 artış (beklenti: %1.68 – Bloomberg) gös-

terdi. Yıllık TÜFE %7.28’den %7.16 seviyesine geriledi. I tanımlı çekirdek 

enflasyon göstergesi yıllık bazda beklentilerin (beklenti: %7.21 artış – Blo-

omberg) altında %7.04 arttı (Eylül: %7.69). Endekste en yüksek ağırlığa 

(2016 oranı: %23.68) sahip gıda ve alkolsüz içecekler fiyatları Ağustos ve 

Eylül aylarında aylık bazda geriledikten sonra, Ekim ayında %1.76 arttı. Yıl-

lık gıda enflasyonu da Eylül’deki %4.16 seviyesinden %5.20 seviyesine yük-

seldi. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar kaleminde aylık bazda fiyatlar %0.24 geriledi. Yıllık fiyat artışı %5.53 seviye-

sine geriledi. Bu düşüşte Ekim ayında doğalgaza yapılan %10 oranındaki indirim etkili oldu. Alkollü İçecekler ve Tütün ka-

leminde fiyatlar aylık bazda yatay seyrederken, yıllık bazda artış da Eylül ayıyla aynı oranda, %22.61 seviyesinde gerçek-

leşti. Ulaştırma grubunda fiyatlar aylık bazda %2 arttı. Yıllık bazda ulaştırma grubunda fiyat artışı Eylül ayındaki %7.54 

seviyesinden %8.19’a yükseldi. Giyim grubu Ekim ayında aylık bazda %10.43 artış ile en çok artan kalem olurken, yıllık 

bazda fiyat artışı %6.07 seviyesine geriledi (Eylül: %7.03). Lokanta ve Oteller kaleminde aylık fiyat artışı %0.70 oldu. Bu 

kalemde yıllık fiyat artışı %8.34 olarak gerçekleşti. 

● I tanımlı çekirdek enflasyon göstergesi (Gıda, Enerji,  Alkollü ve Alkolsüz içecekler, Tütün ürünleri, ve Altın hariç TÜFE) 

aylık %1.62 arttı. Çekirdek enflasyonda artış hızında yıllık bazda gerileme devam etti. I tanımlı çekirdek enflasyon %7.04’e 

(önceki ay: %7.69) geriledi. Bu oran, I tanımlı çekirdek enflasyon verisinin Nisan 2015’ten bu yana en düşük seviyesi.  

Manşet enflasyonda artış beklentilerin altında kalmaya devam ediyor. Ekim ayında kurda yaşanan değer kaybına rağmen 

çekirdek göstergelerde Ekim ayında yaşanan iyileşme dikkat çekiyor. Çekirdek enflasyondaki düşüş MB’nin sadeleşme 

sürecini Ekim ayı Enflasyon Raporu’nda da belirtildiği gibi kısa zamanda sonlandırmasına yardımcı olabilecek önemli bir 

etken.  

 

Dış Ticaret Dengesi, Eylül 2016 

● Eylül ayında dış ticaret dengesi beklentilere paralel 

(Bloomberg: -4.4 milyar $) 4.36 milyar $ açık verdi. Yıllık dış 

ticaret açığı Ağustos’taki 55.7 milyar $ seviyesinden 56.2 milyar 

$’a yükseldi. Yıllık dış ticaret açığı Eylül 2015’e göre %22.2 iyi-

leşme gösterdi. 

● İhracatta aylık bazda yaşanan düşüş bütün ana kalemlere yayılmış durumda. Yatırım malları Eylül 2015’e göre %5.4, 

hammadde %6.8, tüketim malları %3.4 daralmış durumda. Tüketim malları alt kalemi binek otomobili ihracatı ise %9.8 ar-

tış gösterdi. Ülke gruplarına göre ise %55 ile toplam ihracat içinde en büyük paya sahip Avrupa ülkelerine olan ihracat 

Ağustos ayında bir önceki yıla göre %0.4 arttı. Rusya’ya olan ihracattaki düşüş trendi ise devam ederken, yakın – orta do-

ğu ülkelerine ihracat %3.7 arttı. Kuzey Afrika’ya ihracatta bu ay %3.7 daralma gözlemlendi. Enerji ithalatında yaşanan dü-

şüş, enerji dışı kalemlerdeki artışla dengelendi. Enerji dengesindeki iyileşme, bir miktar hız kesmekle birlikte devam edi-

yor. Enerji açığı Eylül 2015’e göre %34.2 azalarak 24.5 milyar $ seviyesine geriledi. İthalatın ana kalemlerine bakıldığında 

Eylül ayında, yatırım malları kaleminde bir önceki senenin aynı ayına göre %7.1, hammadde ithalatında %1.2 düşüş, tüke-

tim malları ithalatında ise %9.4 artış yaşandı. 

7 Kasım 2016 

 

Milyar $ Eyl.15 Eyl.16 Eyl.15 Eyl.16

İhracat 11.6 10.9 -6% 146 141 -4%

İthalat 15.4 15.3 -1% 219 197 -10%

Yatırım Malları 2.8 2.6 -7% 36 15 -57%

Ara Malı 10.6 10.4 -1% 154 133 -13%

Tüketim Malları 2.0 2.2 9.4% 29 28 -4%

Dış Tic. Dengesi -3.8 -4.4 14.1% -72.3 -56.2 -22%

Aylık 12 Ay ToplamYıllık 

% Değ.

Yıllık 

% Değ.
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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Yen Libor faizleri düştü.  

Küresel hisse senedi endeksleri değer kaybetti. 

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

Geçtiğimiz hafta TL varlıklar değer kaybetti. 

7 Kasım 2016 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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Gösterge tahvil getirisi %9.40 seviyesinde. 
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Euro, Sterlin ve Yen dolara karşı değer kazandı. 

VIX Endeksi yükseldi. 

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

7 Kasım 2016 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

7 Kasım 2016 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık Değişim, %) (Eylül) 13:00 -0.30% -- -0.10% -- Orta

Çin Döviz Rezervleri (Ekim) $3132.5b -- $3166.4b -- Düşük

Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Eylül) 10:00 2.60% -- 2.20% -- Yüksek

Türkiye Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, %) (Eylül) 10:00 1.40% -- 9.40% -- Yüksek

Almanya Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, % ) (Eylül) 10:00 -0.50% -- 2.50% -- Orta

İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Eylül) 12:30 0.80% -- 0.70% -- Orta

Çin İthalat (Yıllık Değişim, %) (Ekim) -1.10% -- -1.90% -- Orta

Çin İhracat (Yıllık Değişim, %) (Ekim) -6.00% -- -10.00% -- Orta

Çin Dış Ticaret Açığı (Ekim) $51.70b -- $41.99b -- Orta

09 Kasım Çarşamba

Çin ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Ekim) 04:30 0.90% -- 0.10% -- Orta

Çin TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Ekim) 04:30 2.10% -- 1.90% -- Orta

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (5 Kasım) 16:30 260k -- 265k -- Orta

Çin M2 Para Arzı (Yıllık Değişim, %) (Ekim) 11.40% -- 11.50% -- Orta

Türkiye Cari Denge (Eylül) 10:00 -1.85b -- -1.78b -- Yüksek

Almanya TÜFE (Yıllık Değişim %) (Ekim, Nihai) 10:00 0.70% -- 0.70% -- Yüksek

ABD

Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Kasım, 

Geçici) 18:00 87.5 -- 87.2 -- Orta

Haftalık Veri Takvimi

07 Kasım Pazartesi

08 Kasım Salı

10 Kasım Perşembe

11 Kasım Cuma


