
1 

 

Ekonomi Bülteni 

12 Aralık 2016, Sayı: 48 

Ekonomik Araştırma ve Strateji 

Dr. Saruhan Özel  

Ezgi Gülbaş 

Orhan Kaya 

Deniz Bayram 

 Yurt Dışı Gelişmeler  

 Yurt İçi Gelişmeler 

 Finansal Göstergeler 

 Haftalık Veri Akışı 

 

  

 

 

 

 



2 

 

Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
12 Aralık 2016 

● Avrupa Merkez Bankası (AMB), Aralık toplantısında piyasa beklentisine paralel faiz oranlarında değişikliğe git-

medi. AMB politika faizini %0, borç verme oranını %0.25 ve mevduat oranını -%0.40 seviyesinde bıraktı. Karar metninde 

faiz oranlarının daha uzun süre bu veya bundan daha düşük seviyelerde kalacağı belirtiliyor. Varlık alım programı Mart 

2017’ye kadar aylık 80 milyar € seviyesinde, Nisan – Aralık 2017 arasında 60 milyar € seviyesinde devam edecek. Varlık 

alım programına dahil edilen devlet tahvillerinin minimum vadesi iki yıl iken, Ocak 2017 itibarıyla 1 – 30 yıl arası vadeli 

tahviller programa dahili edilebilecek. AMB güncel ekonomik tahminlerini de açıkladı. Euro Bölgesi’nin, Eylül tahminlerine 

paralel, 2016’da %1.7, 2017 ve 2018’de %1.6 büyüyeceği öngörülüyor. Enflasyon tahminlerinde de yukarı yönlü hafif re-

vizyon yapıldı. 2016 enflasyon oranı %0.2, 2017 oranı %1.3, 2018 oranı ise %1.7 olarak tahmin ediliyor. (Eylül: 2016’da 

%0.2, 2017’de %1.2, 2018’de %1.6) Enflasyonun 2019 yılında da %1.7 seviyesinde kalması bekleniyor. Mario Draghi faiz 

kararı toplantısında kurul üyelerinin varlık alım programının aylık 80 milyar € seviyesinde 6 ay boyunca devam etmesi ile 

aylık 60 milyar € seviyesinde 9 ay boyunca devam etmesi arasında tercih kullandıklarını belirtti. Oy çoğunluğu ile varlık 

alım programında miktarı azaltıp vadeyi uzatmaya karar verildiği, bu kararın AMB’nin piyasalarda uzun süreli, sürdürüle-

bilir bir varlığının olacağı sinyalini vermek için alındığı belirtildi. Draghi’nin açıklamasında ve takip eden soru – cevap kıs-

mında bu kararın varlık alımı düşürme (tapering) olarak yorumlanmaması gerektiği defalarca belirtildi. Hem karar metnin-

de hem de açıklamalarında, AMB’nin 2017 Aralık ayına kadar, ya da gerekli görülmesi durumunda sonrasında da varlık 

alımlarına devam edeceği vurgulandı. Piyasa şartlarının olumsuzlaşması ve enflasyon hedefine giden yolda aşağı yönlü 

sapmalar yaşanması durumunda Banka’nın varlık alım miktarını artırmaya hazır olduğu belirtildi. Para politikasının eko-

nomiyi destekleyici şekilde devam edeceği fakat mali politikaların ve reform programlarının da bir an önce devreye girme-

si gerektiği ifade edildi. Toplantıdan varlık alım miktarının azaltılması kararı çıksa da, varlık alım programının vadesinin 

uzatılması 2017 yılında toplamda AMB’nin yapacağı alım miktarını artırmış durumda. 2019 yılında ulaşılması hedeflenen 

%1.7 enflasyon seviyesinin yeterli olmadığı açıklaması ise AMB’nin önümüzdeki 3 yıllık dönemde para politikasının, dü-

şük faiz uygulaması ile likiditeyi yüksek seviyede tutacağı ve ekonomiyi destekleyici yönde olacağı sinyalini veriyor. 

Fed’in para politikasını 2016’ya göre daha hızlı sıkılaştırabileceği 2017 yılında, AMB’nin rahat para politikasını devam 

ettirmesi Türkiye’nin dış finansman maliyetlerinde yaşanacak olası artışın kısıtlı kalmasına yardımcı olabilir. 

● Çin’de yabancı rezervler Mart 2011’den bu yana en düşük seviyesine 

geriledi. Çin Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, Kasım ayında 69.2 mil-

yar Dolar düşerek 3.05 trilyon Dolar’a geriledi. Aylık bazda %2.2’lik gerile-

me, Ocak ayındaki %3’lük gerilemeden bu yana en sert düşüş olurken, üst 

üste 5. ayda da devam eden azalma 2014 yılında 4 trilyon Dolar seviyesine 

ulaşan rezervlerdeki azalmanın 1 trilyon Dolar’a yaklaşmasına neden oldu. 

Rezervlerdeki gerilemenin başlıca sebepleri ABD seçimlerinden sonra 

Yuan’daki Kasım ayında %2, 2016’dan bu yana %6’ya ulaşan değer kaybı ve Çin Merkez Bankası’nın döviz piyasası mü-

dahaleleri. Dünyanın en güçlü rezervlerine sahip Çin’deki döviz rezervlerinin azalması, Yuan’da değer kaybının sürmesi 

ve 2014’ten bu yana devam eden büyük ölçekli sermaye çıkışları, Çin’deki finansal sistemin istikrarı ve yarattığı sistemik 

risk konusundaki endişeleri artırıyor. Çin vatandaşlarının yıllık 50.000 Dolar değerindeki döviz alım kotasının yılbaşında 

sıfırlanmasıyla birlikte, bireylerin Ocak ayında yüklü miktarda döviz alımı yapması ve Yuan üzerindeki aşağı yönlü baskı-

ların artması beklenebilir. 2016 Ocak ayında döviz rezervlerindeki gerilemenin 100 milyar Dolar’a ulaşmasına neden olan 

bu durum, 2017 yılı başında da merkez bankası rezervlerinde sert düşüşlere neden olabilir. 
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Enflasyon, Kasım 2016 

● Kasım ayında TÜFE aylık %0.52 artış (beklenti: %0.89-Bloomberg) gösterdi. 

Yıllık enflasyon %7.16’dan %7.00 seviyesine geriledi. I tanımlı çekirdek enf-

lasyon göstergesi yıllık bazda beklentilerin (beklenti: %7.11 – Bloomberg) al-

tında %6.99 arttı (Ekim: %7.04). Gıda fiyatlarındaki oynak seyir Kasım ayında 

da devam etti. Bu grupta fiyatlar aylık bazda %0.58 geriledi. Yıllık gıda enflas-

yonu Ekim ayındaki %5.20 seviyesinden %3.55 seviyesine geriledi. Giyim gru-

bu Kasım ayında aylık bazda %3.89 artış gösterdi. Aylık bazda artış oranı bir önceki aya göre (Ekim ayı: %10.43) hız kay-

betmesine rağmen Kasım ayında da en çok artış gösteren kalem oldu. Yıllık bazda fiyat artışı %4.59 seviyesine geriledi 

(Ekim: %6.07). Üretici fiyatlarında aylık %2.0’lık artış yaşandı. Yıllık ÜFE Eylül ayındaki %2.84 seviyesinden %6.41 seviye-

sine yükseldi. Aylık bazda ara malı, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malı ve sermaye malı kalemlerinde artış yaşandı. 

Enerji kalemi endeksi aylık bazda %0.89, yıllık bazda %2.71 geriledi. 

● H tanımlı özel kapsamlı TÜFE (Gıda, Enerji, Alkollü içecekler, Tütün ürünleri ve Altın hariç)  aylık %0.74, yıllık %6.89 

(önceki ay: %7.01) arttı. I tanımlı çekirdek enflasyon göstergesi (Gıda, Enerji,  Alkollü ve Alkolsüz içecekler, Tütün ürünleri, 

ve Altın hariç) aylık %0.84, yıllık %6.99 (önceki ay: %7.04) arttı. Çekirdek enflasyon göstergeleri artış hızında yıllık bazda 

gerileme devam etti. Kurda yaşanan değer kaybının gecikmeli etkileri ile yıllık çekirdek enflasyonda son 5 aydır yaşanan 

yavaşlama önümüzdeki aylarda yerini artışa bırakabilir. 

● Manşet enflasyon gıda fiyatlarındaki düşüş ile Kasım ayında da beklentilerin altında kalmaya devam etti. Yıllık enflasyon 

oranı Temmuz 2015’ten sonra ilk defa TCMB’nin hedef aralığı olan %3 – 7 seviyesine gerilemiş oldu. Fakat ileriye dönük 

olarak enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskler ağır basabilir. Kasım ayında otomotiv sektöründe yapılan ÖTV zammı 

(Kasım ayı itibarıyla enflasyona etkisi yansımamış durumda), Aralık ayında alkollü içecekler ve tütün ürünlerine yapılan 

vergi zammı, benzin ve motorinde 6 Aralık’tan itibaren geçerli olacak zam fiyat artışının yılın son ayında tekrar hız kazan-

masına neden olabilir. TÜFE gruplarındaki bu risklerin yanı sıra üretici fiyat endeksinde Kasım ayında yaşanan sert yükse-

liş de önümüzdeki aylarda tüketici fiyatları üzerinden yukarı yönlü baskı yaratabilir. 

Sanayi Üretim Endeksi, Ekim 2016 

● Ekim ayında sanayi üretim endeksi beklentilere paralel yıllık %2 artarak, Eylül ayındaki %3.1’lik sert düşüşün ardından 

kısmi toparlanma gösterdi. Sanayi üretiminde yıllıklandırılmış ortalama artış oranı ise %2.3’den %2.1’e geriledi. Arındırıl-

mamış endeks Ekim 2015’e göre %0.2 arttı. Ekim ayında bir önceki aya göre dayanıksız tüketim malı imalatı %6.6, daya-

nıklı tüketim malı imalatı %3.8, sermaye malı imalatı %4.1, enerji imalatı %3.5, ara malı imalatı ise %1.9 azalma gösterdi. 

Ana imalat sektörlerinden en yüksek artış temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı (%20.6), 

diğer ulaşım araçlarının imalatı (%12.9) ve fabrikasyon metal ürünleri imalatında (%12.4) gerçekleşti.  

● Sanayi üretim endeksi, Temmuz ve Eylül aylarındaki sert düşüş ile üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %

1.9 gerilemişti. Sanayi üretiminde üçüncü çeyrekte yaşanan gelişmeler 2016 üçüncü çeyreğinde ekonomide reel büyüme 

yaşanmayabileceğine işaret ediyor. Üçüncü çeyrek büyüme verisi 12 Aralık’ta açıklanacak. Sanayi üretimi Ekim ayındaki 

%2’lik ılımlı artış ile dördünce çeyreğe ise pozitif başladı. Kasım ayında Ekim ayına göre hafif gerileyen imalat sanayi ka-

pasite kullanım oranı ve PMI imalat endeksi, sanayi üretiminde Kasım ayında da ancak ılımlı bir toparlanma gerçekleşebi-

leceğine işaret ediyor. Sanayi üretim endeksi ve öncü göstergeler birlikte değerlendirildiğinde, sanayi üretiminin dördüncü 

çeyrekte büyümeye güçlü olmasa da pozitif etki yapması beklenebilir.  

 

12 Aralık 2016 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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USD Libor faizleri yükselişini sürdürdü. 

Küresel hisse senetleri değer kazandı 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 13:00 itibarı ile güncellenmiştir. 

Geçtiğimiz hafta TL varlıklar değer kazandı. 

12 Aralık 2016 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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Gösterge tahvil getirisi %10.94 seviyesinde. 
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GOÜ para birimleri dolara karşı değer kazandı. 

VIX Endeksi geriledi. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 13:00 itibarı ile güncellenmiştir. 

12 Aralık 2016 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

12 Aralık 2016 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Türkiye Cari Denge (Ekim) 10:00 -1.81b -- -1.68b -- Yüksek

Türkiye GSYH (Yıllık Değişim % ) (3. Çeyrek) 10:00 0.30% 3.10% Yüksek

Türkiye
GSYH (Çeyreklik Değişim % ) (3. Çeyrek, 

Mevsimsellikten Arındırılmış)
10:00 -1.50% 0.30% Yüksek

Çin Perakende Satışlar (Yıllık Değişim, %) (Kasım) 05:00 10.20% -- 10.00% -- Orta

Çin Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Kasım) 05:00 6.10% -- 6.10% -- Orta

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

İngiltere TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Kasım) 12:30 1.10% -- 0.90% -- Orta

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Endeksi (Aralık) 13:00 -- -- 15.8 -- Orta

Almanya ZEW Beklenti Endeksi (Aralık) 13:00 14 -- 13.8 -- Orta

14 Aralık Çarşamba

İngiltere İşsizlik Oranı (Ekim) 12:30 4.80% -- 4.80% -- Orta

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, % ) (Ekim) 13:00 0.20% -- -0.80% -- Orta

ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Kasım) 16:30 1.30% -- 1.20% -- Orta

ABD ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Kasım) 16:30 0.90% -- 0.80% -- Orta

ABD Perakende Satışlar (Aylık Değişim, %) (Kasım) 16:30 0.30% -- 0.80% -- Orta

ABD Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, %) (Kasım) 17:15 -0.20% -- 0.00% -- Orta

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Kasım) 17:15 75.10% -- 75.30% -- Orta

ABD FED Faiz Kararı 22:00 0.50-0.75% 0.25-0.50% Yüksek

Çin M2 Para Arzı (Yıllık Değişim, %) (Kasım) 11.50% -- 11.60% -- Orta

Türkiye İşsizlik Oranı (Eylül) 10:00 11.40% -- 11.30% -- Orta

Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Kasım) 11:00 -- -- -0.10b -- Yüksek

Almanya PMI Hizmet  (Aralık, Geçici) 11:30 54.8 -- 55.1 -- Orta

Almanya PMI İmalat  (Aralık, Geçici) 11:30 54.5 -- 54.3 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Bileşik (Aralık, Geçici) 12:00 53.8 -- 53.9 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Hizmet  (Aralık, Geçici) 12:00 53.7 -- 53.8 -- Orta

Euro Bölgesi PMI İmalat  (Aralık, Geçici) 12:00 53.7 -- 53.7 -- Orta

Türkiye Merkez Bankası Beklenti Anketi 14:30 Orta

İngiltere İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Miktarı (Aralık) 15:00 435b -- 435b -- Orta

İngiltere İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranı 15:00 0.25% -- 0.25% -- Orta

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (10 Aralık) 16:30 -- -- 258k -- Orta

ABD TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Kasım) 16:30 1.70% -- 1.60% -- Orta

ABD Markit PMI (Aralık, Geçici) 17:45 -- -- 54.1 -- Orta

Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Kasım, Nihai) 13:00 0.60% -- 0.60% 0.50% Orta

ABD Yapı İzinleri (Aylık Değişim, %) (Kasım) 16:30 -1.40% -- 0.30% 2.90% Orta

ABD Yapı İzinleri (Kasım) 16:30 1243k -- 1229k 1260k Orta

ABD Konut Başlangıçları (Aylık Değişim, %) (Kasım) 16:30 -7.00% -- 25.50% -- Orta

ABD Konut Başlangıçları (Kasım) 16:30 1230k -- 1323k -- Orta

Haftalık Veri Takvimi

12 Aralık Pazartesi

13 Aralık Salı

15 Aralık Perşembe

16 Aralık Cuma


