
1 

 

Ekonomi Bülteni 

15 Mayıs 2017, Sayı: 20 

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 
15 Mayıs 2017 

● ABD’de Nisan ayında TÜFE yıllık %2.2 arttı (Beklenti: %2.4, Mart:%2.4). Mevsimsellikte arındırılmış TÜFE bir ön-

ceki aya göre %2 artış gösterdi. Çekirdek TÜFE (gıda 

ve enerji hariç) yıllık bazda %1.9 artarken (Mart:%2.0), 

aylık bazda %0.1 arttı.  ABD’de enflasyon yılbaşından 

bu yana en düşük seviyesinde gerilemekle birlikte, son 

10 yıldaki ortalama yıllık %1.7 seviyesinin üzerinde. 

Nisan ayında ABD’de enerji fiyatları %9.3 artarken, gı-

da fiyatlarındaki artış %0.5 ile sınırlı kaldı. Kasım 

2015’ten bu yana ilk kez %2’nin altında gerileyen çekir-

dek TÜFE enflasyonunu ile hizmet fiyatlarındaki %

2.7’lik artış destekledi. Çekirdek TÜFE enflasyonundaki 

gerileme, FED’in para politikası için yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonunun %1.6 

olarak gerçekleştiği Mart ayının ardından Nisan’da da bir miktar gerileyebileceğine işaret ediyor. Önceki hafta PCE enflas-

yonu ve ücret artışlarındaki gerilemeye rağmen, FED kararının ilk çeyrekte yavaşlamayı geçici olarak yorumlamasının 

ardından faiz artırım beklentileri Temmuz ayından Haziran ayına çekilmişti. Bloomberg anketlerine göre de Fed’in Hazi-

ran’da faiz artırımına gitme ihtimali %98 seviyesinde. 

●  Çin’de ithalat ve ihracat büyümesi Nisan ayında ivme kaybetti. Çin’in dolar cinsinden ihracatı Mart ayındaki %

16.4’lük artışın ardında ardından Nisan ayında önceki 

yılın aynı dönemine göre %8.0 arttı. Beklenti %11.3 se-

viyesindeydi. Mart ayında %20.3 artan ithalat da yavaş-

layarak Nisan ayında %11.9 artış gösterdi. Nisan ayında 

emtia ithalatı hacminde yavaşlama gözlemleniyor. Emtia 

talebindeki düşüş Çin’de imalat sanayinde yavaşlama 

yaşanabileceğine işaret ediyor. Yılın ilk çeyreğinde %

6.9 büyüyen Çin ekonomisinde, büyüme oranının yılın 

geri kalanında yavaşlaması ve 2017 büyüme oranının %

6.6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Çin’de bu 

hafta açıklanan üretici enflasyonu verileri ise üretici fi-

yatlarındaki artışın hız kaybettiğine işaret ediyor. 2016 son çeyreğinden itibaren enerji fiyatlarındaki toparlanma ile ivmele-

nen üretici fiyatları enflasyonundaki yavaşlama Çin şirketlerinin kazançları üzerinde olumsuz baskı ve Çin finansal piyasa-

larında oynaklığa neden olabilir.  

● İngiltere’de mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi  Mart ayında aylık bazda %0.5 azalarak üst üste üçüncü 

ayda daralma gösterdi.  Böylece, 1. çeyrekte  mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi artışı %0.1 olurken, ekonomik 

büyüme de ilk tahminlere göre %0.3 ile sınırlı kaldı. Bu da Brexit’in İngiltere ekonomisi üzerindeki etkilerinin 2017 yılında 

hissedilmeye başlamış olabileceğine işaret ediyor. İngiltere Merkez Bankası (BoE) bu yavaşlamayı geçici olarak yorumlar-

ken, 2017 büyüme tahmininde  %2’den %1.9’a sınırlı bir revizyon yaptı. 2018 ve 2019 büyüme tahminlerini de 0.1 puan 

yükseltti.  BoE, bu ayki toplantısında politika faizini 7’ye karşı 1 oyla %0.25’te, 18 aylık devlet tahvili alım programını da oy 

birliğiyle 435 milyar sterlin seviyesinde bıraktı.  BoE aynı zamanda Brexit sürecinin sorunsuz tamamlanması durumunda 

faiz artırımının yatırımcıların beklediği 2019 yılı sonundan daha da erken gelebileceğine işaret etti.  
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Ödemeler Dengesi, Mart 2017 

● Mart ayında cari denge, 3.06 milyar $ açık verdi. 

(Bloomberg Beklenti: 3.2 milyar $ cari açık). 12 aylık kümülatif 

cari açık Şubat ayındaki 33.7 milyar $ seviyesinden 33 milyar 

$ seviyesine geriledi. 12 aylık enerji açığı Şubat ayına göre 

artış gösterirken, enerji dışı ticaret dengesinin iyileşmesi Mart 

ayında cari açığın gerilemesinde etkili oldu.  

● Finansman tarafına bakıldığında; doğrudan yatırımlar ile 

Mart ayında 1.2 milyar $, ilk çeyrekte toplam 2 milyar $ giriş 

gerçekleşti. Portföy yatırımları aracılığıyla Mart’ta 1.9 milyar $ 

giriş yaşanırken, ilk çeyrekteki toplam portföy girişi 4.4 milyar $ oldu. Mart ayında hisse senedi piyasasından nette 50 mil-

yon $ çıkış olurken, yurtiçi devlet borçlanma senedi piyasasında 1 milyar $ giriş yaşandı. Bankalar yurtdışı borç senetleri 

aracılığıyla 1.3 milyar $ borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar kaleminde ise Mart ayında özel sektör ve bankaların 

kredi ödemeleriyle 1.5 milyar $’lık çıkış yaşandı.  

● Net turizm gelirleri Ocak-Mart döneminde önceki yılın aynı dönemine göre %5 artarak 2 milyar $ seviyesinde gerçekleş-

ti.12 aylık kümülatif net turizm gelirleri ise Mart 2016’ya göre %32 azalarak 14.1 milyar $’a geriledi. 12 aylık kümülatif ener-

ji açığında bir önceki aya göre bozulma Mart ayında da devam etti. Yıllık enerji açığı Şubat ayındaki 25.3 milyar $ seviye-

sinden, 25.8 milyar $ seviyesine yükseldi. Enerji dışı cari açık ise Şubat ayındaki 8.4 milyar $ seviyesinden 7.3 milyar $’a 

geriledi. Enerji dışı cari denge son 4 aydır iyileşme gösteriyor. Net Hata Noksan kaleminde bu ay 1.1 milyar $’lık çıkış ya-

şandı. Rezerv varlıklar Mart ayında 2.5 milyar $ azalırken, Aralık ayından beri rezerv varlıklar 11 milyar $ azalmış oldu. 

● Cari açıkta 2017’de turizm gelirlerinin düşük seyri yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam edebilir. Avrupa ülkelerindeki 

ekonomik iyileşme ve kurdaki rekabetçi seyrin ihracata olumlu etkisi ise bu baskıyı bir miktar dengeleyebilir. Cari açığın 

milli gelire oranında kademeli artış yılın geri kalanında devam etse de, yılsonunda %5 seviyesinin altında kalması beklene-

bilir. 

Sanayi Üretimi, Mart 2017 

● Mart ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre artış beklentilerin üzerinde %1.3 

azaldı (Beklenti: %0.8 artış) Takvim etkisinden arındırılmış endeks 2016 yılı Mart ayına göre %2.8 artış gösterdi (Beklenti: 

%2.5). Arındırılmamış, ham endeks de önceki yılın Mart ayına göre %2.8 arttı. Arındırılmamış endekste yılın ilk çeyreğin-

de, geçen yılın aynı dönemine göre artış %1.8 olarak gerçekleşti.  

● Mart ayında önceki yılın aynı dönemine göre ara malı üretiminde takvim etkisinden arındırılmış %1.9, dayanıklı tüketim 

malı üretiminde %13.1, sermaye malı üretiminde %1.6 ve enerji üretiminde %8.6 artış görülüyor. Diğer yandan, dayanıksız 

tüketim malı üretiminde %0.4 azalma var. Motorlu kara taşıtı imalatı dış talebin etkisiyle bir önceki senenin aynı ayına göre 

%15.9 artış gösterdi. Giyim eşyaları imalatında %8 daralmaya rağmen, deri ve ilgili ürünlerin imalatında yaşanan %17.9luk 

artış ile tekstil ürünleri imalatı Temmuz 2016’dan bu yana ilk kez %1 artış gösterdi. Mobilya imalatında 2017 yılında başla-

yan artış Mart ayında da güçlenerek devam etti ve mobilya imalatı endeksi bir önceki seneye göre %8.3 arttı. Elektrikli teç-

hizat üretimi %12 artış gösterdi. 

● Artan dış talep, vergi indirimleri ve diğer teşviklerin sanayi sektöründe etkisi Mart ayında görülmeye başlamış durumda. 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmamış endeks 2016 son çeyreğinde %2 artmış, çeyrek büyümesi de %3.5 olarak 

gerçekleşmişti. Arındırılmamış endeks 2017 ilk çeyreğinde %1.8 artmış durumda. Öncü göstergelerden PMI verisi, Nisan 

ayında sanayi üretiminde olumlu performansın devam edebileceğine işaret ediyor. Euro Bölgesi ekonomisindeki olumlu 

gelişmeler ve Rusya’nın Türk ürünlerine yaptırımlarının tekstil ürünlerinde kaldırılması ile dış talep sanayi sektörü toparlan-

masını önümüzdeki aylarda da desteklemeye devam edebilir. Vergi indirimlerinin uzatılması (mobilya, beyaz eşya sektörü) 

de iç talebi canlandırarak sanayi sektörüne olumlu katkı sağlayabilir.  

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Yurt İçi Gelişmeler 

15 Mayıs 2017 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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Dolar libor faizleri yatay seyretti. 

GOÜ hisse senetleri değer kazandı. 

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

Geçtiğimiz hafta TL değer kaybederken, yurt içi hisse senetleri değer kazandı.  

15 Mayıs 2017 



5 

 

Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti % 11.94, gösterge tahvil getirisi %11.47 seviyesinde.  
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Avrupa para birimleri dolara karşı değer kaybetti. 

Son bir aydır gerileme eğiliminde olan enerji fiyatları arttı. 

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

15 Mayıs 2017 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

15 Mayıs 2017 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Çin Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Nisan) 05:00 7.00% -- 7.60% -- Orta

Çin Perakende Satışlar (Yıllık Değişim, %) (Nisan) 05:00 10.80% -- 10.90% -- Orta

Türkiye İşsizlik Oranı (Şubat) 10:00 13.00% -- 13.00% -- Orta

Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi 11:00 -- -- -19.5b -- Yüksek

Türkiye Merkez Bankası Beklenti Anketi 14:30 -- -- -- -- Orta

İngiltere TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Nisan) 11:30 2.60% -- 2.30% -- Orta

Euro Bölgesi GSYH (Yıllık Değişim % ) (1. Çeyrek, Geçici) 12:00 1.70% -- 1.70% -- Yüksek

Euro Bölgesi GSYH (Çeyreklik Değişim, %) (1. Çeyrek, Geçici) 12:00 0.50% -- 0.50% -- Yüksek

Almanya ZEW Beklenti Endeksi (Mayıs) 12:00 22 -- 19.5 -- Orta

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Endeksi (Mayıs) 12:00 -- -- 26.3 -- Orta

ABD Yapı İzinleri (Aylık Değişim, %) (Nisan) 15:30 0.20% -- 3.60% 4.20% Orta

ABD Yapı İzinleri (Nisan) 15:30 1270k -- 1260k 1267k Orta

ABD Konut Başlangıçları (Aylık Değişim, %) (Nisan) 15:30 2.90% -- -6.80% -- Orta

ABD Konut Başlangıçları (Nisan) 15:30 1250k -- 1215k -- Orta

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Nisan) 16:15 76.30% -- 76.10% -- Orta

ABD Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, %) (Nisan) 16:15 0.40% -- 0.50% -- Orta

17 Mayıs Çarşamba

İngiltere İşsizlik Oranı (Mart) 11:30 4.70% -- 4.70% -- Orta

Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Nisan, Nihai) 12:00 1.90% -- 1.50% 1.50% Orta

Japonya
GSYH (Çeyreklik Değişim, Yıllıklandırılmış %) (1. 

Çeyrek, Geçici)
02:50 1.80% -- 1.20% -- Yüksek

Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Mayıs) 10:00 70.8 -- 71.3 -- Orta

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (13 Mayıs) 15:30 -- -- 236k -- Orta

Haftalık Veri Takvimi

15 Mayıs Pazartesi

16 Mayıs Salı

18 Mayıs Perşembe


