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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

21 Kasım 2016 

● Japonya’da ekonomik büyüme 3. çeyrekte beklentileri aştı. 

Japonya ekonomisi yılın 3. çeyreğinde %0.8 olan beklentinin üze-

rinde %2.2 büyüdü. Beklentileri aşan büyüme oranında ihracatın 

pozitif katkısı etkili oldu. İhracat bir önceki çeyreğe %2 büyüdü ve 

büyüme oranına 1.8 puan katkı yaptı. 3. çeyrek büyümesi kısa va-

dede Japonya Merkez Bankası’nın (MB) para politikasında ilave 

genişleme adımlara atması ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Fakat bü-

yümenin alt kalemlerine bakıldığında, ekonominin %70’ini oluşturan 

hanehalkı harcamaları ve sermaye yatırımları kalemleri 3. çeyrekte 

değişim göstermedi. Japonya MB’nin genişleme adımları ve hükü-

metin şirketleri ve bireyleri harcamaya teşvik eden politikalarına rağmen bu kalemlerde canlanmanın gerçekleşmemesi, 

ekonomide 3. çeyrek performansının sürdürülebilirliği konusunda belirsizlik yaratıyor. 

● ABD’de bu hafta açıklanan veriler Aralık’ta faiz artırımı için FED’in elini kuvvetlendiriyor. ABD’de mevsimsellikten 

arındırılmış TÜFE, enerji fiyatlarındaki toparlanma ile birlikte aylık bazda %0.4 artarak son 6 ayın en yüksek artışını gös-

terdi (Eylül 2016: %0.3). TÜFE yıllık bazda da %1.6 artarken (Eylül 2016: %1.5), ABD’de yıllık enflasyon 2014 yılından bu 

yana en yüksek seviyesine ulaştı. Gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon ise Ekim ayında da Eylül 

ayındaki aylık %0.1 seviyesinde kaldı. ABD’de Eylül ayında da kişisel tüketim harcamaları (PCE) %1.2, FED’in yakından 

takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (Core PCE) %1.7 artarak 2014’ten bu yana en yüksek artışı göstermişti. 

Tüketici fiyatları enflasyonunda 2016’nın başından bu yana gözlemlenen ivme, yeni başkan Trump’ın gevşek maliye poli-

tikası planları nedeniyle önümüzdeki dönemler için yükselen enflasyon beklentileri ile birlikte değerlendirildiğinde, FED’in 

%2’lik enflasyon hedefinin çok da gerisinde olmadığına işaret ediyor. Nitekim FED başkanı Yellen, Perşembe günü yaptı-

ğı açıklamada enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskınların azaldığını ve gelecek birkaç yılda %2 enflasyon hedefinin 

yakalanabileceğini, ve FED’in “göreceli yakın” bir zamanda faiz artırımının uygun olacağını belirtti. Bu hafta açıklanan 

veriler, ABD’de istihdam piyasasında da olumlu gelişmelere işaret ediyor. 12 Kasım ile biten haftada ABD’de işsizlik baş-

vuruları önceki haftaki 254 bin seviyesinden 235 bine düşerek (Beklenti: 257 bin), 1973 yılından bu yana en düşük sevi-

yesine ulaştı. Diğer taraftan ABD’de konut başlangıçları da aylık %26 artış göstererek 1.32 milyon seviyesinde gerçekleş-

ti (Beklenti: 1.16 milyon). Enflasyon, inşaat sektörü ve işsizlik göstergelerindeki olumlu gelişmeler ve Yellen’ın Perşembe 

günkü açıklamasıyla birlikte, Bloomberg anketlerine göre Aralık ayında faiz artırımı ihtimali %96’ya yükselmiş durumda. 

Opsiyon fiyatlamaları da Aralık ayında faiz artırımına işaret ediyor.  

●Euro Bölgesi 3.çeyrekte yıllık %1.6 büyüdü. Euro Bölgesi 3.çeyrekte beklentilere paralel önceki yılın aynı dönemine 

göre %1.6, önceki çeyreğe göre ise  %0.3 büyüdü.  Euro Bölgesinde büyüme 2. çeyrek ile aynı kalırken, Almanya ‘da 

takvim etkisinden arındırılmış büyüme hafif gerileyerek %1.7 olarak gerçekleşti (2. çeyrek: %1.8). Avrupa Merkez Banka-

sı’nın (ECB) Perşembe günü yayınlanan Ekim ayı toplantı notlarında ise banka, tahvil alım programının devam edebile-

ceği sinyalini verdi. Tutanaklarda, Euro Bölgesi’nde ılımlı bir toparlanmanın devam ettiği ancak enflasyonda henüz ikna 

edici bir yukarı yönlü trend oluşmadığı belirtildi.  Enflasyonda ECB’nin hedefi olan %2’nin hemen altındaki seviyelere doğ-

ru istikrarlı bir yukarı yönlü hareket görülmedikçe, parasal desteğin tamamıyla devam etmesinin  şart olduğu ifade edildi. 

Euro Bölgesi enflasyon %0.5 seviyesinde seyrederken, 8 Aralık’taki toplantısında  komitenin aylık 80 milyar Euro’luk var-

lık alım programına devam etme yönünde karar alması bekleniyor. 
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Bütçe Dengesi, Ekim 2016  

●Ekim ayında Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi 104 milyon TL açık, Faiz 

dışı denge 2.8 milyar TL fazla verdi. Genel bütçe gelirleri Ekim ayında 

geçen seneye göre %1.7 düşüş gösterdi. Bu düşüşte “Teşebbüs ve 

Mülkiyet Gelirleri”nin Ekim 2015’teki 5.3 milyar TL seviyesinden bu Ekim 

ayında 2.8 milyar TL’ye gerilemesi etkili oldu. Gelir vergisi %9.2, ÖTV %

24.2 artış gösterirken, KDV %27.3 ve ithalde alınan KDV %10.1 azaldı 

ve vergi gelirlerinde toplam %2.8’lik artış gözlemlendi. Bütçe harcamala-

rında ise %18.9 artış görüldü. Faiz dışı harcamalar 19.6%, faiz harca-

maları %10.2 arttı. Personel giderlerinde, enflasyonun üzerinde, %14.8 

artış gözlemlendi. Mal ve Hizmet alım harcamaları %11.4, cari transfer-

ler %27, sermaye giderleri %38.8 arttı. 

●12 Aylık Kümülatif Merkezi Yönetim bütçe açığı Ekim ayında 28.5 milyar TL, faiz dışı fazla 21.7 milyar TL oldu. Ekim 

ayında, 12 kümülatif bütçe açığı/GSYH oranı %1.3 seviyesinde, faiz dışı fazla/GSYH oranının ise %1.0 seviyesinde ger-

çekleşti. 2017-2019 Orta Vadeli Programına (OVP) göre, 2016 bütçe açığı/GSYH oranı hedefi %1.6, faiz dışı fazla/GSYH 

oranı hedefi ise %0.8. 

●Yılın son çeyreğinde harcamalarda artış hızı yükselmeye başlamış durumda. Bu artış, ekonomik aktivitedeki yavaşlama-

yı, kısa vadede kamu harcamalarını arttırarak bertaraf etmeyi öngören son OVP ile paralel. Bütçe açığının milli gelire ora-

nının yılsonuna kadar %1.6 seviyesine kadar yükselmesi öngörülüyor. Önümüzdeki dönemde, kamu sektöründe yapılan 

harcamaların genel ekonomik aktiviteye etkisi büyüme hedeflerinin tutturulmasında önem arz edecek. 

 

İşsizlik, Ağustos 2016  

● Ağustos ayında işsizlik oranı önceki yılın aynı dönemine göre 1.2 

puan artarak %11.3 seviyesine yükseldi. (Temmuz 2016: %10.7). Tarım 

dışı işsizlik oranı önceki yılın aynı dönemine göre 1.3 puan artarak %

13.7 seviyesinde gerçekleşti. (Temmuz 2016: %13). 

● Mayıs ayından itibaren artışını sürdüren mevsimsellikten arındırılmış 

işsizlik oranı Ağustos’ta %11.4’e yükseldi (Temmuz 2016: %11.2). Mev-

simsellikten arındırılmış istihdam oranı ise Haziran ve Temmuz’daki %

46.0 seviyesinde sabit kaldı. Tarımdaki artışla birlikte toplam istihdam 

34 bin kişi artarken, tarım dışı istihdam 23 bin kişi azaldı. Tarım dışı sektörlerden sanayi sektöründe istihdam 30 bin kişi, 

inşaat sektöründe istihdam 8 bin kişi azaldı. Hizmet sektöründe ise istihdam 15 bin kişi arttı. Mevsimsellikten arındırılmış 

sanayi üretiminde görülen %3.8’lik daralmaya paralel olarak, Eylül ayında sanayi istihdamında zayıflama devam edebilir.  

● Sanayi istihdamındaki gerileme ile birlikte Mayıs ayından bu yana artan mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsiz-

lik oranı Ağustos ayında %13.5’ye yükseldi (Temmuz 2016: %13.3). Genç nüfusta işsizlik oranı ise Temmuz ayında %

20.1’den Ağustos ayında %19.8’e geriledi. 

 

21 Kasım 2016 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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USD Libor faizleri yükseldi.  

Gelişmekte olan ülke hisse senetleri değer kaybetti. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 13:30 itibarı ile güncellenmiştir. 

Geçtiğimiz hafta TL varlıklar değer kaybetti. 

21 Kasım 2016 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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Gösterge tahvil getirisi %10.28 seviyesinde. 
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Para birimleri Dolar’a karşı değer kaybetti. 

VIX Endeksi geriledi. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 13:30 itibarı ile güncellenmiştir. 

21 Kasım 2016 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

21 Kasım 2016 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Türkiye Merkez Bankası Beklenti Anketi 14:30 Orta

Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Kasım) 10:00 73 -- 74.04 -- Orta

ABD İkinci El Konut Satışları  (Ekim) 18:00 5.44m -- 5.47m -- Orta

23 Kasım Çarşamba

Almanya PMI Hizmet  (Kasım, Geçici) 11:30 54 -- 54.2 -- Orta

Almanya PMI İmalat  (Kasım, Geçici) 11:30 54.7 -- 55 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Bileşik (Kasım, Geçici) 12:00 53.2 -- 53.3 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Hizmet  (Kasım, Geçici) 12:00 52.8 -- 52.8 -- Orta

Euro Bölgesi PMI İmalat  (Kasım, Geçici) 12:00 53.2 -- 53.5 -- Orta

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (19 Kasım) 16:30 -- -- 235k -- Orta

ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri (Ekim, Geçici) 16:30 1.10% -- -0.30% -- Orta

ABD PMI İmalat (Kasım, Geçici) 17:45 53.5 -- 53.4 -- Orta

ABD Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Kasım, Nihai) 18:00 91.6 -- 91.6 -- Orta

ABD Yeni Konut Satışları (Aylık Değişim, % ) (Ekim) 18:00 -0.50% -- 3.10% -- Orta

ABD Yeni Konut Satışları (Ekim) 18:00 590k -- 593k -- Orta

ABD Fed Kasım Ayı Toplantı Tutanakları 22:00 -- -- -- -- Yüksek

Almanya GSYH (Çeyreklik Değişim, %) (3. Çeyrek, Nihai) 10:00 -- -- 0.20% -- Yüksek

Almanya IFO Beklenti Endeksi (Kasım) 12:00 106.1 -- 106.1 -- Orta

Türkiye Gecelik Borç Alma Faiz Oranı 14:00 7.25% -- 7.25% -- Yüksek

Türkiye Gecelik Borç Verme Faiz Oranı 14:00 8.25% -- 8.25% -- Yüksek

Türkiye Politika Faiz Oranı 14:00 7.50% -- 7.50% -- Yüksek

Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Kasım) 14:30 75.70% -- 76.40% 0.00% Orta

Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi (Kasım) 14:30 -- -- 101.7 -- Orta

Almanya Tüketici Güveni  (Aralık) 15:00 9.7 -- 9.7 -- Orta

İngiltere GSYH (Yıllık Değişim, %) (3. Çeyrek, Geçici) 12:30 2.30% -- 2.30% -- Yüksek

İngiltere GSYH (Çeyreklik Değişim, %) (3. Çeyrek, Geçici) 12:30 0.50% -- 0.50% -- Yüksek

ABD PMI Hizmet (Kasım, Geçici) 17:45 54.8 -- 54.8 -- Orta

Haftalık Veri Takvimi

21 Kasım Pazartesi

22 Kasım Salı

24 Kasım Perşembe

25 Kasım Cuma


