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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
10 Temmuz 2017 

● ABD’de Haziran’da tarım dışı istihdam 178 bin olan beklenti-

lerin üzerinde, 222 bin kişi arttı. Mayıs ayındaki 138 binlik artış 

152 bin, Nisan ayındaki 174 binlik artış 207 bin olarak revize edildi. 

Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda %0.2 (Beklenti: %0.3), yıllık 

bazda ise %2.5 arttı (Beklenti: %2.6). İşgücüne katılım oranı %

62.7’den %62.8’e çıkarken, işsizlik oranı %4.3’ten %4.4’e yükseldi 

(Beklenti: %4.3). Haziran ayında tarım dışı istihdamın son 4 ayın en 

yüksek artışını göstermesi ve Nisan ile Mayıs ayı verilerinin yukarı 

yönlü revize edilmesiyle yılın ilk altı ayında ortalama aylık istihdam 

artış, 2016 yılının ilk 6 ayı ile aynı seviyeye, 180 bine yükseldi. İşgücüne katılımdaki hafif artışa paralel %4.3’ten %4.4’e 

çıkan işsizlik oranı da tam istihdam olarak kabul edilen seviyenin altındaki seyrini koruyor. ABD’de Haziran’da tarım dışı 

istihdamdaki artış hız kazanırken, ortalama saatlik kazançlardaki yıllık artış %2.5 ile beklentilerin altında kalarak zayıf sey-

rini sürdürdü. İstihdam piyasasındaki olumlu seyir, kazançlara halen tam olarak yansımıyor ve fiyatlarda yukarı yönlü bas-

kı oluşmasına neden olmuyor. Fed Başkanı Yellen’ın 14 Temmuz’da kongreye yapacağı 2017 ilk yarı değerlendirmesi, 

istihdam piyasasındaki gelişmelerin para politikası ve bilanço küçültme operasyonunun zamanlaması üzerinde etkileri açı-

sından önümüzdeki hafta yakından takip edilecek. Kazançlardaki düşük artışın enflasyondaki zayıf seyrin devam edeceği-

ne işaret etmesiyle verinin açıklanmasının ardından Fed’in faiz artırımı beklentilerinde artış olmadı. Opsiyon fiyatlamaları 

Fed üyelerinin beklentilerine paralel Aralık ayında %0.25’lik bir faiz artırımına daha işaret etmeye devam ediyor.  

● Fed tutanakları politika sıkılaşması ve bilanço küçültme operasyonu başlangıcı konusunda yeni bilgi vermedi. 

14 – 15 Haziran’da gerçekleşen ve politika faiz oranının beklentilere paralel 25 baz puan artırıldığı toplantının tutanakları 

yayımlandı. Tutanaklar, Başkan Yellen’ın toplantı sonrası yaptığı basın açıklaması ve Fed üyelerinin sonraki dönemdeki 

konuşmalarında verdikleri mesajları teyit ediyor. Fed üyeleri son dönemde enflasyonda yaşanan gerilemenin belli ürünler-

de (cep telefonu ve reçeteli ilaç) yapılan tek seferlik indirimlerden kaynaklandığını belirtiyorlar. Faiz kararı ile açıklanan 

projeksiyonlarda yılsonu çekirdek kişisel harcamalar enflasyonu beklentisi %1.9’dan %1.6’ya revize edilmişti. Bazı üyeler 

önümüzdeki birkaç ay içinde bilanço küçültmesine başlanabileceğini belirtirken, diğer üyeler ise yılın sonuna yakın bir tari-

hin beklenmesini tercih ettiklerini belirtmişler. Zamanlama konusunda belirsizlikler sürse de Fed’in bilanço küçültme ope-

rasyonunu piyasada oynaklığı artırmayacak şekilde, önceden açık ve şeffaf bir iletişim ile yapması bekleniyor. 

● Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları, parasal genişlemenin beklenenden daha önce kaldırılabilece-

ği endişelerini artırdı. ECB tutanaklarına göre ECB yetkilileri Haziran ayı toplantısında ‘gerekli olması durumunda 

tahvil alımlarını artırma veya süresini uzatma’ taahhüdünden vazgeçilmesini değerlendirdi. Haziran toplantısının karar 

metninden faiz oranlarının ‘daha düşük seviyelere indirilebileceği’ ifadesi çıkarılmış, ancak tahvil alımına ilişkin iletişimde 

bir değişiklik yapılmamıştı. Tutanaklarda, ayrıca Nisan ayı sonrasında ekonomik büyümede yukarı yönlü hareketin beklen-

tilerin üzerinde hız kazandığı ve büyümeye yönelik risklerin dengelendiği ifade edildi. ECB tutanakları parasal normalleş-

menin beklenenden daha önce başlayabileceği endişelerini artırdı. Almanya Mayıs ayı sanayi üretimi verisi de Euro Böl-

gesinde büyümenin ikinci çeyrekte ivme kazandığını destekledi. Almanya’da Mayıs’ta mevsim ve takvim etkisinden arındı-

rılmış sanayi üretimi enerji ve sermaye malı üretimindeki artışın etkisiyle beklentilerin üzerinde aylık %1.2 (Beklenti %0.2) 

arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de yıllık %4.9 artış gösterdi. Böylece sanayi üretimindeki yıllık artış 

2011’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Euro Bölgesi’nde ekonomik büyümenin hız kazanmasıyla birlikte önümüz-

deki toplantılarda ECB para politikası iletişimini kademeli bir şekilde değiştirerek parasal genişlemenin kaldırılmasına yö-

nelik zemin hazırlayabilir. Ancak ekonomik aktivitedeki artışın enflasyona yansımaması nedeniyle ECB’nin yıl sonuna ka-

dar para politikasında değişiklik yapmaması beklenebilir. 
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Enflasyon, Haziran 2017  

● Haziran ayında TÜFE aylık %0.27 düşüş (beklenti: +%0.40 – Blo-

omberg) gösterdi. Yıllık TÜFE %11.72’den %10.90 seviyesine geri-

ledi. Gıda ve alkolsüz içecekler kaleminde fiyatlar %1.06 azaldı. Bu 

kalemde yıllık bazda enflasyon oranı %16.91 seviyesinden, %

14.34’e geriledi. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar kaleminde 

aylık bazda fiyatlar %0.31 arttı. Yıllık fiyat artışı %7.39 seviyesine 

geriledi. Kiralar aylık %0.62, yıllık %8.81 arttı. Alkollü içecekler ve 

tütün kaleminde fiyatlar aylık bazda %0.01 arttı. Bu kalemde yıllık 

fiyat artışı %21.70’a yükseldi (Mayıs: %21.69). Ulaştırma grubunda fiyatlar aylık bazda %0.84 azaldı. Yıllık bazda ulaştır-

ma grubunda fiyat artışı Mayıs ayındaki %15.81 seviyesinden %14.07’ye geriledi. Giyim grubunda fiyatlar aylık bazda %

1.25 geriledi. Bu kalemde yıllık enflasyon %3.24 oldu.  

● Enerji ve gıda kalemleri fiyatlarındaki düşüş Mallar kaleminde yıllık enflasyon oranının Haziran ayında %11.7 seviyesine 

gerilemesini sağladı. (Mayıs: %12.9) Hizmet kaleminde ise yıllık enflasyon oranı yılbaşından beri devam eden artış trendi-

ni devam ettirdi ve %9.2 oldu. (Mayıs: %9.1) 

● Çekirdek enflasyon göstergelerinde yıllık artış oranı hız kesmiş durumda. C (Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü 

içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE - eski I) göstergesi aylık %0.07, yıllık bazda ise %9.20 (Mayıs: %9.38) artış 

gösterdi. C göstergesinde yıllık artış oranı son 3 aydır yavaşlıyor.  

● Yurt içi üretici fiyatlarında aylık %0.07’lik artış yaşandı. Yıllık Yİ - ÜFE Mayıs ayındaki %15.26 seviyesinden %14.87 se-

viyesine geriledi.  

● Haziran ayı enflasyon oranında beklentilerin üzerinde düşüşte gıda fiyatlarındaki gerileme etkili oldu. Gıda fiyatlarında 

yüksek baz etkisi sebebi ile enflasyon oranındaki gerileme Temmuz ayında da devam edebilir. Fakat Haziran ayında ya-

şanan düşüşün TCMB’nin sıkı para politikası duruşunda değişikliğe yol açması beklenmemeli. Bunun birinci nedeni, ger-

çekleşen yavaşlamaya rağmen yıllık enflasyonun %10.9 ile TCMB’nin hedefinin iki katından yüksek seviyede olması. İkin-

ci nedeni ise, gıda fiyatlarında Temmuz ayı sonrası baz etkisinin olumsuz yönde çalışarak yıllık enflasyona yukarı yönlü 

baskı yapabilecek olması. Ağustos ayı itibarıyla baz etkisi gıda fiyatlarını kontrol altına almak için hayata geçirilen ithalde 

vergi indirimi gibi uygulamaların etkisini kısıtlayabilir. 24 ay sonrası enflasyon oranı beklentisinin de %7.9 ile yüksek sevi-

yede olması, TCMB’nin sıkı duruşunu koruması için başka bir neden.  

PMI İmalat Endeksi, Haziran 2017 

● PMI İmalat endeksi, Haziran ayında da yükselişini sürdürerek Kasım 2013’ten bu yana en yüksek seviyesi olan 54.7’ye 

yükseldi. Haziran’da PMI endeksindeki yükseliş; yeni siparişler, üre-

tim ve istihdamdaki daha yüksek oranlı artışlardan kaynaklandı. PMI 

endeksinin seyri, imalat sanayinde ekonomik aktivitenin Mayıs ve 

Haziran aylarında ivme kazandığına işaret ediyor. Öncü veriler göz 

önünde bulundurulduğunda, Nisan ayında yıllık %6.7 artan sanayi 

üretiminin ikinci çeyreğin devamında güçlü artışını sürdürerek büyü-

meye pozitif katkı yapması beklenebilir. PMI anketine göre Hazi-

ran’da yeni siparişlerde Şubat 2011’den bu yana en güçlü artışın 

kaydedilmesi de, üçüncü çeyrek sanayi üretimi için olumlu sinyal veriyor. 
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Libor faizleri yatay seyretti. 

GOÜ ve Avrupa hisse senetleri ağırlıklı olarak değer kazandı. 

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

Geçtiğimiz hafta TL varlıklar değer kaybetti. 

10 Temmuz 2017 
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TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11.95 seviyesinde, gösterge tahvil getirisi %11.36’ya yük-
seldi. 
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Küresel para birimleri dolara karşı değer kaybetti. 

Değerli madenler dışında emtia endeksleri geçtiğimiz hafta arttı. 

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

10 Temmuz 2017 
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Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Çin ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Haziran) 04:30 5.50% -- 5.50% -- Orta

Çin TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Haziran) 04:30 1.60% -- 1.50% -- Orta

Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Mayıs) 10:00 5.00% -- 6.70% -- Yüksek

Türkiye Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, %) (Mayıs) 10:00 0.20% -- 2.30% -- Yüksek

Çin M2 Para Arzı (Yıllık Değişim, %) (Haziran) 9.50% -- 9.60% -- Orta

12 Temmuz Çarşamba

İngiltere İşsizlik Oranı (Mayıs) 11:30 4.60% -- 4.60% -- Orta

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, %) (Mayıs) 12:00 0.30% -- 0.50% -- Orta

ABD Fed Bej Kitap Raporu 21:00 Orta

Almanya TÜFE (Yıllık Değişim %) (Haziran, Nihai) 09:00 1.50% -- 1.50% -- Yüksek

Türkiye Cari Denge (Mayıs) 10:00 -5.00b -- -3.62b -- Yüksek

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (8 Temmuz) 15:30 -- -- 248k -- Orta

ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Haziran) 15:30 2.00% -- 2.10% -- Orta

ABD ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Haziran) 15:30 1.80% -- 2.40% -- Orta

Çin Dış Ticaret Açığı (Haziran) $43.00b -- $40.81b $40.79b Orta

Çin İhracat (Yıllık Değişim, %) (Haziran) 9.00% -- 8.70% -- Orta

Çin İthalat (Yıllık Değişim, %) (Haziran) 14.00% -- 14.80% -- Orta

ABD Perakende Satışlar (Aylık Değişim, %) (Haziran) 15:30 0.10% -- -0.30% -- Orta

ABD TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Haziran) 15:30 1.70% -- 1.90% -- Orta

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Haziran) 16:15 76.80% -- 76.60% -- Orta

ABD Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, %) (Haziran) 16:15 0.30% -- 0.00% -- Orta

ABD Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Temmuz, Geçici) 17:00 95 -- 95.1 -- Orta

Haftalık Veri Takvimi

10 Temmuz Pazartesi

13 Temmuz Perşembe

14 Temmuz Cuma


