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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

27 Haziran 2016 

 

● İngiltere referandumda AB’den ayrılmaya karar verdi. Anket sonuçlarının ve piyasa beklentisinin aksi-

ne yapılan oylamada İngiltere %51.9 ile AB üyeliğinden ayrılma (Brexit) kararı çıktı. Hafta boyunca AB’de 

kalma kararı beklentisi ile olumlu seyreden risk iştahı sonucunda Perşembe gününe kadar pozitif perfor-

mans gösteren küresel piyasalarda beklenmedik karar sonrası ciddi kayıplar yaşandı. Ayrılma kararı ile be-

raber piyasalarda hakim olan riskten kaçış eğilimi ile Amerikan ve Alman tahvillerinde getiriler geriledi. Hali-

hazırda küresel ekonomideki düşük büyüme beklentileri ile oynaklığın yüksek seyrettiği finansal piyasalarda 

Brexit sürecinin yaratacağı belirsizlikler ile risk iştahının bir süre daha düşük kalması beklenebilir. Brexit son-

rası İngiltere başbakanı David Cameron önümüzdeki 3 ay içinde görevinden istifa edeceğini açıkladı. Ayrılık 

sürecinde AB ile yapılacak anlaşmayı başka bir lider tartışacak. İngiltere ve AB arasında üyelikten ayrılma 

sonrası ticaret anlaşmalarının nasıl şekilleneceği dünya ekonomisi için belirsizlik yaratmakta. Brexit’in yarat-

tığı politik belirsizliklerin de piyasaların gündeminde olması beklenebilir. Birlikten ayrılma kararı diğer üye 

ülkelerinde de ayrılıkçı grupların güçlenmesine yol açabilir. Karar sonrası Avrupa, İngiltere ve Japonya Mer-

kez Bankaları finansal istikrarı sağlamak için gereken önlemlerin alınacağı konusunda açıklamalarda bulun-

du. İngiltere Merkez Bankası finansal piyasaları desteklemek için 250 milyar sterlinlik önlem almaya hazır 

olduklarını açıkladı. Brexit kararı sonrası opsiyon fiyatlamalarına göre Fed’in faiz artırımı 2018 yılı ilk çeyre-

ğine ötelenmiş durumda. Gelişmiş ülke bankalarının genişleyici para politikalarına devam edecek olması 

gelişmekte olan ülkelere sermaye girişlerinin artmasına neden olabilir.  

 

● Euro Bölgesi PMI verileri büyümenin yavaş 

seyrettiğine işaret ediyor. Euro Bölgesi PMI kom-

pozit endeksi Haziran ayında hizmet sektöründeki 

yavaşlamanın etkisiyle son 17 ayın en düşük seviye-

si olan 52.8’e geriledi. PMI hizmet endeksi  53.3’ten 

52.4’e gerilerken, PMI imalat endeksi 51.5’ten 

52.6’ya  yükseldi. Bunda Almanya’nın ihracatındaki 

artışın imalat sanayisine yansıması etkili oldu. PMI 

hizmet endeksindeki düşüşte ise hizmet endeksinde 

Fransa ve Almanya’daki düşüş etkili oldu. Fransa’da 

PMI kompozit endeksi ise son 4 ayın en düşük seviyesi olan  49.4’e geriledi. PMI komposit endeksinin 2. 

Çeyrekte 1. Çeyrek ortalamasına yakın seyretmesi büyümenin 1. Çeyrekteki seviyesine (çeyreklik %0.6) 

yakın olabileceğine işaret ediyor. Almanya’da ise PMI hizmet ve imalat endeksleri ters yönde hareket ediyor. 

Imalat endeksindeki yükseliş Almanya 2. Çeyrekte de büyümeye (çeyreklik %0.4) devam edeceğine işaret 

ediyor.  
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

 

TCMB Faiz Kararı, Haziran 2016   

● Merkez Bankası (MB) bu ayki toplantısında piyasa beklentisine paralel politika faizi olan bir hafta vadeli repo 

ihale faiz oranda değiştirmeyerek %7.5’te sabit tuttu. 

MB, borçlanma faiz oranını da %7.25 olarak korudu. %

11 olan geç likidite faiz oranı %10.5’e indirildi. MB, ge-

celik borç verme faizini beklentilere paralel %9.5’tan %

9’a indirerek para politikasında sadeleşme adımlarına 

devam etti. 

● Karar metninde TCMB küresel oynaklık seviyelerinde-

ki artışa dikkat çekmeye bu ay da devam etmiş. 

TCMB’nin dikkate aldığı oynaklık göstergelerinden VIX 

endeksi Nisan ayı başına göre %32, MOVE endeksi ise %15 artış gösterdi. Son dönemde İngiltere’nin AB üyeli-

ği referandumunun yarattığı belirsizlikle ile artış gösteren endeksler bu artışa rağmen 2016’nın en yüksek sevi-

yesine ulaşılan Şubat ayındaki değerlerinden sırasıyla %18 ve %21 aşağıdalar. TCMB, politika araçlarının eko-

nomiyi şoklara karşı daha dayanıklı hale getirdiğini belirtiyor. Türk Lirası’nın yılbaşından bu yana olumlu perfor-

mansı da göz önünde bulundurduğunda TCMB Haziran ayında da temkinli sadeleşme adımlarına devam etme-

ye karar verdi  

● Sadeleşme adımlarının başladığı Mart ayından bu yana faiz koridorunun üst bandında bugünkü kararla bera-

ber toplamda 175 baz puanlık düşüş yaşanırken, ağırlıklı ortalama fonlama faizi %8.9 seviyesinden %8.4’e geri-

lemiş durumda. Fonlama faizinde aşağı yönlü hareket, MB’nin sıkı para politikasını sürdürmesinin sonucu. Bu 

aya kadar çekirdek enflasyondaki kısıtlı iyileşme MB’nin para politikasında sıkı duruşuna devam etmesine neden 

olurken, Haziran karar metninde “hizmet enflasyonundaki ve birim işgücü maliyetlerindeki gelişmeler likidite poli-

tikasındaki sıkı duruşun korunmasını gerektirdiği” belirtilmiş. Kira, lokanta ve oteller, ulaştırma hizmetleri, haber-

leşme hizmetleri ve diğer hizmetler kalemlerini içere hizmet enflasyonu Mayıs ayında aylık %0.76, yıllık %8.74 

artış göstermişti. (Mayıs TÜFE aylık: %0.58, yıllık %6.58) Önümüzdeki aylarda enflasyonun tekrar yükselişe 

geçmesi beklenebilir. Bu da MB’nin para politikasında sıkı duruşun korunması gerekliliğini devam ettirecektir.  

 

Tüketici Güven Endeksi, Mayıs 2016 

● Tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre %1 artışla, Mayıs ayındaki 68.75 düzeyinden 

69.43’e yükseldi. Şubat ayında finansal piyasalarda yaşanan toparlanma ile beraber endekste yaşanan artış Ma-

yıs ayında da devam etti.  

● Hanenin maddi durum beklentisi endeksi %1.4 artarken, genel ekonomik durum beklentisi %2.6 azaldı. Gele-

cek 12 ayda genel ekonomik duruma işaret eden ekonomik durum beklentisi son iki aydır düşüş eğiliminde. Ge-

leceğe yönelik ekonomik beklentilerin kötüleşmesi iç talepte yavaşlamaya yol açabilir. 

 

27 Haziran 2016 
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Finansal Göstergeler 
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USD LİBOR faizleri bu hafta yatay seyretti. Yen ve Euro LİBOR faizleri negatif bölgede.   

Dünya borsalarında karışık seyir hakimdi. 

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

GOÜ piyasaları pozitif seyretti.  

27 Haziran 2016 
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Gösterge tahvil getirisi %9.20 seviyesinde. 
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Gelişmekte olan ülke para birimleri ortalaması bu hafta Dolar’a karşı değer kaybetti. 

VIX endeksinde artış devam etti.   

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

27 Haziran 2016 
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Makro Ekonomi & Strateji 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Merkez Bankası bundan sonra ne yapar? 

Merkez Bankası Mart ayında başladığı faiz indirimlerine bu ayki toplantısında da devam etti. Gecelik borç verme 
faizini (üst bant) 50 baz puan daha düşürerek %9’a indirdi. 
Gecelik borç alma faizi (alt bant) ve bir hafta vadeli repo 
(politika faizi) faizlerini ise %7.25 ve %7.50’de tuttu. Böylece 
para politikasında sadeleşme olarak nitelendirilen süreçte faiz 
koridoru ölçülü adımlarla (25-50 baz puanlık) daraltılarak alt 
bantla üst bant arasındaki makas 350 baz puandan 175 baz 
puana indirilmiş oldu.  Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine 
zemin hazırlayan en  önemli iki etken enflasyonun seyri ve 
global koşullar. Bundan sonra da faiz indirimlerinin devam 
etmesi de bu göstergelere bağlı olmaya devam edecek.  

Kurların yataya yakın seyretmesi Merkez Bankası’nın sadeleşme yönünde adımlar atmasını destekleye-
cektir. Manşet enflasyonda kurların sakin seyretmesi ve gıda fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle görülen düşüş 
Merkez Bankası’nın Mart ayından itibaren faiz indirmesini sağladı. Manşet enflasyon Ocak ayındaki %9.6 sevi-
yesinden etkisiyle kademeli olarak aşağıya gelerek %6.6 sevi-
yesine indi ancak baz etkisinin kalkmasıyla enflasyon Haziran 
ayından itibaren tekrar %7-%7.5 aralığına yükselebilir. Kurla-
rın ve petrol fiyatlarının yatay seyretmesiyle çekirdek enflas-
yon göstergelerinde de düzelme görülmeye başlandı. Çekir-
dek enflasyon %9.5’li seviyelerden %8.8 seviyesine geriledi. 
Son Para Politikası Kurulu Toplantısı açıklamasında da Mer-
kez Bankası’nın çekirdek enflasyondaki iyileşmeye vurgu yap-
tığı görülüyor. Manşet ve çekirdek enflasyon göstergelerinde-
ki düzelmeyle enflasyon beklentilerinde son aylarda iyileşme 
gösterdi. 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %7.6 seviye-
sinde bulunuyor. Önümüzdeki dönemde kur tarafındaki yatay 
seyrin devam etmesi ve beklentilerde belirgin bozulma görülmemesi Merkez Bankası’nın 50 ile 100 baz puan 
daha faiz indirmesine zemin hazırlıyor. Ancak yaz aylarında turizm gelirlerinin azalması cari açıkta artışa neden 
olacaktır, bu da kurlar üzerindeki baskıyı artırabilir, dolayısıyla Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine daha tem-
kinli adımlarla devam etmesine neden olabilir.  

Global ortamdaki gelişmeler faiz indirimlerinde nasıl ilerleneceği konusunda belirsizlik yaratıyor. ABD'de 
Mayıs ayında olumsuz gelen istihdam verileri, FED'in faiz artırımlarını yılsonuna doğru ötelemişti. İngiltere’de 
referandumdan Brexit kararı çıkması ise faiz artırım beklentilerini 2018 Mart ayına kadar ertelemiş durumda. Di-
ğer gelişmiş ülke merkez bankaları gevşek para politikalarını artırabilecekleri yönünde sinyaller veriyor. Merkez 
bankalarının yaratacağı likidite gelişmekte olan piyasalara yönelik portföy girişlerinde bir miktar artışa sebep ola-
bilir. Her ne kadar son dönemde Brexit referandumuyla global oynaklık endeksleri olan MOVE ve VIX endeksleri 
yükselse de yurtdışıyla Türkiye arasında faiz farkının Türkiye’nin sağlam mali yapısı ve göreceli yüksek büyüme 
performası dikkate alındığında ülke riskine göre yüksek kalması Merkez Bankası’nın üst banttaki faiz indirimleri-
ni destekleyebilir. 

Merkez Bankası faiz indirimi yapsa da sıkı para politikası duruşunu koruyor. Merkez  Bankası gecelik borç 
verme faizini aşağı çekse de bir hafta vadeli repo ve gecelik fonlamayla piyasaya verdiği paranın ağırlıklı ortala-
ma faizini aynı hızla aşağıya çekmeyerek sıkı para politikası duruşunu koruyor. Merkez Bankası piyasaya sağla-
dığı 95 milyar TL’lik likiditenin 53 milyar TL’sini politika faizi olan %7.5 ile verirken, ağırlıklı ortalama fonlama ma-
liyetini %8.4 seviyesinde tutuyor. Mart ayından itibaren Merkez Bankası’nın 175 baz puanlık faiz indirimine kar-
şın fonlama maliyetindeki düşüş 50 baz puanla sınırlı. Merkez Bankası’nıın politika sadeleştirmesinin nihai ama-
cı, tüm fonlamanın politika faiziyle yapıldığı (bir haftalık repo) yapıldığı dar ve simetrik bir faiz koridoruna ulaş-
mak. Dolayısıyla, sadeleştirmenin sonunda ortalama fonlama maliyeti, bir haftalık repo faizine eşit olmalı. Bu 
durumda yeni politika faizinin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine yakın bir yerde oluşması beklenebilir. Enflas-
yonun %7-%7.5 aralığında kaldığı durumda, Merkez Bankası’nın ortalama fonlama maliyetini %7.5-%8 seviyesi-
ne yaklaştırması beklenebilir. Ancak, Merkez Bankası koridorun üst bandındaki indirimlerine devam etmeden 
önce Brexit kararının etkilerini değerlendirmeyi ve bir süre bekle gör politikası uygulamayı tercih edebilir. 

27 Haziran 2016 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

27 Haziran 2016 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  


