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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
18 Eylül 2017 

● ABD’de Ağustos’ta tüketici fiyatları yıllık %1.9 artış kay-

detti. Böylece manşet enflasyon, Temmuz ayının ardından 

Ağustos’ta da artarak son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. 

Ağustos’ta manşet TÜFE’deki artış, büyük ölçüde enerji fiyat-

larının %6.4 artmasından kaynaklandı. Çekirdek TÜFE ise son 

4 aydır %1.7 seviyesindeki seyrini sürdürüyor  Ağustos ayında 

çekirdek enflasyona hizmet (barınma ve ulaşım) fiyatlarındaki 

artış yukarı yönlü etki yaparken, mal (araç ve giyim) fiyatların-

daki gerileme aşağı yönlü etki etti. Çekirdek TÜFE’nin yılba-

şında %2.3 seviyesinden %1.7’ye gerilemesi ve bu seviyedeki 

yatay seyrine paralel olarak, Fed’in enflasyon hedefi olarak kullandığı çekirdek kişisel harcamalar (PCE) enflasyonu da 

geçtiğimiz üç ayda yatay seyretmişti (Haziran: %1.4) Ağustos’ta çekirdek TÜFE’deki yatay seyir, çekirdek PCE’de de yu-

karı yönlü bir hareket olmayabileceğine işaret ediyor. Harvey kasırgasının etkisiyle, başta enerji fiyatları olmak üzere tü-

ketici fiyatlarında önümüzdeki aylarda yukarı yönlü hareket görülebilir. Ancak çekirdek enflasyonda kalıcı bir yukarı yönlü 

hareket olmaması durumunda Fed bir sonraki faiz artırımı için 2018’i bekleyebilir. Opsiyon fiyatlamaları Fed’in bir sonraki 

faiz artırımı için Ocak 2018’e işaret ediyor. Bloomberg anketine göre Aralık toplantısında faiz artırma olasılığı %47.  

● İngiltere Merkez Bankası (BOE) para politikasında sıkılaşma yönünde sinyal verdi. BOE, piyasa beklentisine 

paralel, politika faizini (%0.25) ve varlık alım hedefini değiştirmediğini açıkladı. İngiltere’de yıllık enflasyon oranı Ağustos 

ayında %2.9 seviyesine yükseldi. Enflasyon oranı Şubat 2017’den bu yana BOE’nin hedefi olan %2’nin üzerinde seyredi-

yor. Enflasyondaki artışta Brexit kararı sonrası Sterlin’de yaşanan değer kaybı etkili oldu. Kur – enflasyon geçişkenliğinin 

etkisinin geçici olması sebebi ile BOE’nin önceki toplantılarında sıkılaşma yönünde herhangi bir mesaj gelmemişti. Bu 

ayki toplantı tutanaklarında, Brexit sonrası kurda gözlemlenen sıra dışı hareketlerin kurulu yüksek enflasyona daha yük-

sek tolerans göstermek zorunda bıraktığı belirtilmiş. Fakat son dönemde maaşlarda yaşanan ılımlı artış, ekonomik aktivi-

te ve istihdam piyasasında devam eden toparlanma sonrası enflasyondaki artışın kalıcı olmaya başlayabileceği bu se-

beple önümüzdeki aylarda parasal sıkılaşma adımlarına başlanması gerekebileceği belirtiliyor. 11 Eylül’de Bloomberg 

hesaplamalarına göre sırasıyla %19 ve %27 olan Kasım ve Aralık BOE toplantısı faiz artırma olasılığı toplantı sonrası %

62 ve %69.5’e yükselmiş durumda. 

● Euro Bölgesi sanayi üretimi Temmuz ayında bir önceki 

aya göre beklentilere paralel %0.1 artış gösterdi. Hazi-

ran’da aylık bazda %0.6 daralan endeks Temmuz ayında kısıtlı 

bir artış gösterdi. Temmuz’da artışın kısıtlı kalmasında enerji (-

%1.2) ve dayanıksız tüketim malları  üretiminin (-%0.4) daral-

ması etkili oldu. Takvim etkisinden arındırılmış endekste sene-

lik artış ise %3.2 oldu. (Haziran: +%2.8) Sanayi üretiminin 3. 

çeyreğe zayıf bir artışla başlaması, Euro Bölgesi ekonomisinde 

büyüme hızının yılın ikinci yarısında yavaşlayabileceği beklen-

tilerini güçlendiriyor. Yılın ilk çeyreğin %0.5, ikinci çeyrekte %0.6 olan büyüme oranının Bloomberg anketine göre 3. ve 4. 

çeyreklerde %0.4’e gerilemesi bekleniyor. Büyüme hızında bir miktar ivme kaybı beklenmesine rağmen, ılımlı toparlan-

manın devam edeceği öngörülüyor. Avrupa Merkez Bankası 7 Eylül’deki toplantısında güncellediği tahminlerde 2017 bü-

yüme beklentisini %2.2’ye çıkarmıştı (önceki: %1.9). Bloomberg anketine göre piyasa beklentisi %2 seviyesinde. Takip 

eden yıllarda büyüme oranı bir miktar gerilese de önümüzdeki yıllarda Euro Bölgesi ekonomisinde ekonomik aktivitede 

olumlu seyrin devam edeceği tahmin ediliyor. 
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Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2.Çeyrek 2017  

● 2017 yılının ikinci çeyreğinde GSYH büyüme oranı %5.3 olan 

beklentilerin altında %5.1 olarak gerçekleşti. Yılın ilk çeyreği ve 

2016’ya ait verilerde revizyon yapılmış. 2016 yılı için yıllık büyüme 

oranı %2.9’dan %3.2’ye yükselmiş. 2017 ilk çeyrek büyüme oranı 

%5’ten %5.2’ye yükselmiş. 2. çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış bü-

yüme oranı %3.3 seviyesinde. (1Ç 17: %3.3) Takvim etkisinden 

arındırılmış GSYH, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6.5 arttı. 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH ise bir önceki 

çeyreğe göre %2.1 arttı.  

● İktisadi faaliyet kollarına göre: 2. çeyrek büyümesi alt sektörlere yayılmış. Tarım sektöründe büyüme oranı artmaya de-

vam etti. Sektör, 2016 aynı dönemine göre %4.7 büyüdü (1Ç17: %1.7) Sanayi sektörü %6.3 (1Ç17: %6.7), inşaat sektörü 

de %6.8 büyüdü (1Ç17: %6.0). 

● Harcama yöntemine göre: Harcama kalemlerine göre büyüme oranları 2.çeyrekte geçmişe göre değişim göstermiş du-

rumda. Harcama kalemlerinde ağırlığı en fazla olan hanehalkı harcamalarında büyüme oranı ivme kaybetmeye devam etti 

ve %3.2’ye geriledi (1Ç17: %3.6). Kamu harcamaları ise %4.3 daraldı (1Ç17: +%9.7). 2. çeyrek büyümesi yatırım ve ihra-

cat kalemlerinden geldi. Yatırım harcamaları %9.5 arttı. Yatırım harcamalarında inşaat kalemi %24.6 büyürken, makine ve 

teçhizat kaleminde %8.6 daralma yaşandı. Mal ve hizmet ihracatı %10.2 ile %2.3 artan ithalattan daha hızlı büyüdü. 

● Öncü göstergeler, ekonomik aktivitenin 3. çeyrekte de olumlu performansına devam ettiğine işaret ediyor. Devam eden 

devlet teşvikleri, vergi indirimleri ve 2016 3. çeyreğinden gelen düşük baz etkisi büyüme bu olumlu performansta etkili. 

Yılın son çeyreğinde ise teşviklerin sona ermesi ile büyüme hızında bir miktar ivme kaybı gözlemlenebilir. 

Ödemeler Dengesi, Temmuz 2017  

● Temmuz’da cari denge 5.12 milyar $ açık verdi (Beklenti:5.45 

milyar $) Yılın ilk 7 ayında cari açık önceki yılın aynı dönemine 

göre %21 artarak 26.0 milyar $ oldu. 12 aylık kümülatif cari açık 

Haziran’da 34.4 milyar $’dan Temmuz’da 37.1 milyar $’a yüksele-

rek Eylül 2015’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. 

● Altın ithalatı Temmuz’da da aylık 2.7 milyar $ ile yüksek seyrini 

sürdürüyor (İhracat: 948 milyon $) 12 aylık kümülatif altın ticaret 

açığı Temmuz’da 7.3 milyar $’a yükseldi. Temmuz’da 12 aylık kü-

mülatif enerji açığı da artmaya devam ederek 27.2 milyar $’dan 28.0 milyar $’a çıktı. Altın ve enerji dışı 12 aylık kümülatif 

cari açık ise Haziran ayında 2.1 milyar $’dan Temmuz’da 1.8 milyar $’a geriledi. Temmuz’da turizm gelirleri önceki yılın 

aynı dönemine göre %34 artış kaydetti ve 12 aylık kümülatif net turizm gelirleri 15.2 milyar $’a yükseldi. Turist sayısındaki 

artışın devam etmesiyle, turizm gelirlerinin cari açığa aşağı yönlü etkisinin artması beklenebilir. 

● Temmuz ayında kısa vadeli portföy girişleri (DİBS: 1.8 milyar $, hisse senedi 488 milyon $) sürerken, genel hükümet 

vadesi gelen 2.3 milyar $’lık dış borç senedi ödemesi gerçekleştirdi. Cari açığı finansmanını büyük ölçüde rezerv varlıklar 

(2.4 milyar $) ve doğrudan yatırımlar (1.1 milyar $) sağladı.  

● Cari açıktaki genişlemede net altın ithalatı ve enerji açığındaki artış etkili olmaya devam ediyor. Cari açık 2016 sonunda 

32.6 milyar $’dan 2017 Temmuz ayı sonunda 37.1 milyar $’a (Cari açık/GSYH: %4.5) yükselirken, enerji ve altın dışı cari 

açık 10.5 milyar $’dan 1.8 milyar $’a geriledi. Çekirdek cari açıktaki daralma, yılın 7 ayında kredi büyümesi ve ekonomik 

aktivitedeki artışın cari açık üzerindeki yukarı yönlü etkisinin sınırlı olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde altın tica-

retindeki seyir ithalat artışı ve cari açıkta etkili olurken, petrol fiyatlarının mevcut seviyelerde devam etmesiyle enerji açığı-

nın cari açık üzerindeki yukarı yönlü etkisi sınırlı kalabilir.  

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Yurt İçi Gelişmeler 

18 Eylül 2017 
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TCMB Faiz Kararı, Temmuz 2017  

● Merkez Bankası (MB) Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında beklentilere paralel faiz oranlarında değişiklik 

yapmadı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale, gecelik borç verme ve borçlanma oranlarını sırasıyla %8, %9.25 ve 

%7.25’te sabit tuttu. Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranı %12.25 düzeyinde bıraktı. 

● Eylül PPK toplantısı karar metninde ekonomik değerlendirme kısmı ekonomik aktivitenin güç kazanmaya devam ettiği 

belirtilmiş. Destekleyici teşvik ve tedbirlerin olumlu katkısına dair cümle metinden çıkarılmış. Enflasyona dair değerlendir-

mede yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki olumlu gelişmelere dair ibarelerin yerine enflasyondaki yük-

sek seyirle beraber çekirdek enflasyondaki artışın fiyatlama davranışı üzerinde risk oluşturduğu belirtilmiş. 

● TCMB’nin mevcut sıkı para politikası duruşunun 2018 ilk çeyreği başına kadar devam etmesi beklenebilir. Önümüzdeki 

senenin ilk çeyreğinde para politikasında enflasyonda gerçekleşmesi beklenen gerilemeye paralel fonlama maliyetinin de 

aşağı çekilmesi beklenebilir. Fakat bu aşağı yönlü harekete rağmen enflasyon oranı TCMB’nin %5 hedefinin üstünde kal-

maya devam edeceği için para politikasında sıkı duruşun devam etmesi gerecektir.  

Bütçe Dengesi, Ağustos 2017  

● Ağustos ayında; merkezi yönetim bütçe dengesi 0.9 milyar 

TL açık (Ağustos 2016: 3.6 milyar TL fazla), faiz dışı denge 

4.6 milyar TL fazla (Ağustos 2016: 8.4 milyar TL) verdi. Har-

camalar (Ağustos 2016’ya göre) %22 arttı. Cari transferler-

deki artış %24.6’ya yükseldi. Sermaye giderleri %57 arttı. 

Faiz harcamaları Ağustos’ta %11.9 arttı. Gelirler (Ağustos 

2016’ya göre) %12 arttı. Vergi gelirleri %13 arttı. İthalde alı-

nan KDV tahsilatı %31, gelir vergisi %15, KDV tahsilatı %

8.2, ÖTV tahsilatı %4.3 arttı. 

● Ocak – Ağustos döneminde; bütçe dengesi 25.2 milyar TL açık (Ocak – Ağustos 2016: 4.9 milyar TL fazla), faiz dışı 

denge 13.0 milyar TL fazla (Ocak – Ağustos 2016: 40.3 milyar TL) verdi. Harcamalar (Ocak – Ağustos 2016’ya göre) %

19.3 arttı. Harcamalardaki artışın %57’si cari transferlerden kaynaklandı. Sermaye harcamalarında artış hızı %40’a yük-

seldi. Gelirler (Ocak – Ağustos 2016’ya göre) %10.9 arttı.  

● 12 aylık kümülatif bütçe açığı; Temmuz ayındaki 54.8 milyar TL seviyesinden Ağustos ayında 59.3 milyar TL’ye yüksel-

di. 12 aylık faiz dışı açık Ağustos’ta 6.3 milyar TL seviyesine yükseldi. 12 aylık bütçe dengesinin 2017 GSYH tahminine 

oranı -%2.0, faiz dışı dengenin 2017 GSYH tahminine oranı -%0.2 seviyesinde. 

● Mali politikada genişleme adımları sebebiyle bütçe verilerinde göreceli bozulma devam ediyor. Fakat bütçe açığı / 

GSYH oranı uluslararası standartlara (Maastricht kriteri, oranın %3’ün altında olmasını şart koşuyor) uygun seviyelerde 

seyrini sürdürüyor.   

İşsizlik, Haziran 2017  

● Haziran ayında mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik ve tarım dışı işsizlik oranı Haziran 2016 ile aynı seviyede, sıra-

sıyla %10.2 ve %12.2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılım oranı ise Haziran 2016’ya göre 1 puan artarak %53.4’e çıktı. 

● Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise Mayıs ayına kıyasla gerileyerek son 12 ayın en düşük seviyesine, %11.1’e 

indi. İşgücüne katılım oranı da aylık 0.1 puan artarak %52.7 oldu. Haziran ayındaki aylık 96 bin kişilik istihdam artışının 

tamamı hizmet sektöründen kaynaklandı. Tarım, sanayi ve inşaatta istihdam geriledi. 

● 2016 sonunda %11.9’a çıkan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı, teşviklerin ve ekonomik aktivitedeki artışın etki-

siyle yılın ilk yarısında kademeli olarak gerileyerek %11.1’e indi, ancak 2011-2015 dönemi (ortalama işsizlik %9.4) ile kar-

şılaştırıldığında yüksek seyrini sürdürüyor. Temmuz ayında, sanayi üretimindeki güçlü performans göz önünde bulundu-

rulduğunda işsizlikte gerileme eğiliminin devam etmesi beklenebilir. 
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Libor faizlerinde yatay seyir devam ediyor. 

Küresel hisse senedi endeksleri ağırlıklı olarak değer kazandı. BİST—100 endeksi hafif geriledi. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 17:00 itibarı ile güncellenmiştir. 

Geçtiğimiz hafta Dolar diğer gelişmiş ülke para birimlerine karşı hafif değer kazandı. 

18 Eylül 2017 
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TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11.99, gösterge tahvil getirisi %11.62 seviyesinde.  
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Küresel para birimleri dolara karşı değer kaybetti. 

Endişe (VIX) endeksi gerilemeye devam etti.  

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 17:00 itibarı ile güncellenmiştir. 

18 Eylül 2017 
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Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Ağustos, Nihai) 12:00 1.50% -- 1.30% 1.30% Orta

19 Eylül Salı

Almanya ZEW Beklenti Endeksi (Eylül) 12:00 12 -- 10 -- Orta

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Endeksi (Eylül) 12:00 -- -- 29.3 -- Orta

ABD Yapı İzinleri (Aylık Değişim, %) (Ağustos) 15:30 -0.80% -- -4.10% -3.50% Orta

ABD Yapı İzinleri (Ağustos) 15:30 1220k -- 1223k 1230k Orta

ABD Konut Başlangıçları (Aylık Değişim, %) (Ağustos) 15:30 1.70% -- -4.80% -- Orta

ABD Konut Başlangıçları (Ağustos) 15:30 1175k -- 1155k -- Orta

ABD İkinci El Konut Satışları  (Ağustos) 17:00 5.46m -- 5.44m -- Orta

ABD FED Faiz Kararı 21:00
%1.00-

1.25
--

%1.00-

1.25
-- Yüksek

Japonya Japonya Merkez Bankası Faiz Kararı -0.10% -- -0.10% Yüksek

Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Eylül) 10:00 -- -- 71.1 -- Orta

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (16 Eylül) 15:30 300k -- 284k -- Orta

Almanya PMI Hizmet  (Eylül, Geçici) 10:30 53.8 -- 53.5 -- Orta

Almanya PMI İmalat  (Eylül, Geçici) 10:30 59 -- 59.3 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Bileşik (Eylül, Geçici) 11:00 55.6 -- 55.7 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Hizmet  (Eylül, Geçici) 11:00 54.8 -- 54.7 -- Orta

Euro Bölgesi PMI İmalat  (Eylül, Geçici) 11:00 57.2 -- 57.4 -- Orta

ABD PMI İmalat (Eylül, Geçici) 16:45 53 -- 52.8 -- Orta

ABD PMI Hizmet (Eylül, Geçici) 16:45 55.7 -- 56 -- Orta

22 Eylül Cuma

Haftalık Veri Takvimi

18 Eylül Pazartesi

20 Eylül Çarşamba

21 Eylül Perşembe


