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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

28 Kasım 2016 

● Fed Kasım ayı toplantı tutanakları Aralık’ta faiz artırımına işaret ediyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan Kasım ayı 

toplantı tutanaklarında ABD ekonomisi hakkında pozitif ifadeler yer alırken, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri 

arasında faiz artırımı yönündeki görüş birliğinin de güçlendiği ifade ediliyor. Toplantı notlarında kısa vadeli risklerin 

dengelendiği ve faiz artırımını destekleyen delillerin güçlendiği belirtiliyor. Diğer yandan ekonominin sadece kademeli faiz 

artışlarına izin vereceği vurgulanıyor. Tutanaklara göre toplantıda birçok üye, düşük faiz oranlarının uzun süre devam 

etmesinin ekonomik ve finansal istikrara yönelik riskleri artırabileceğini belirtti. Bazı üyeler ise faiz artırımını daha fazla 

ertelemenin Fed’in itibarına zarar verebileceğini ve kredibilitenin korunması için bir sonraki toplantıda faiz artırılması 

gerektiğini savundu. Kasım ayı toplantısında iki üye faiz artırımı yönünde oy kullanırken, diğer üyeler istihdam ve 

enflasyon göstergelerinde daha fazla iyileşme görülmesi gerektiğini savunmuş ve Kasım ayı faiz artırımı pas geçilmişti. 

Diğer yandan üyelerin çoğu, gelecek verilerin komitenin hedeflerine yönelik ilerlemenin sürdüğünü göstermesi halinde, 

faiz artışına nispeten yakın zamanda gidilmesinin uygun olabileceği yönünde görüş bildirdi. Nitekim toplantıdan birkaç 

gün sonra gerçekleşen seçimlerde mali gevşemeyi destekleyen Trump’ın sürpriz zaferi ile birlikte istihdam ve enflasyon 

beklentileri de güçlendi. Geçtiğimiz hafta açıklanan Ekim ayı enflasyonu iki yılın en yüksek seviyelerine ulaşırken, işsizlik  

başvuruları da tarihi düşük seviyelere geriledi. FOMC’nin Fed Başkanı Yellen’ın ardından basın toplantısı düzenleyeceği 

bir sonraki toplantısı 13-14 Aralık’ta düzenlenecek. Bloomberg anketlerine göre piyasalar bu toplantıda faiz artışına kesin 

gözüyle bakıyor. Opsiyon fiyatlamaları da Aralık ayında faiz artırımına işaret ediyor.  

● Euro Bölgesi PMI endeksleri Kasım ayında 2016 yılının zirvesine yükseldi. PMI birleşik endeksi Kasım ayında 

2016 yılının en yüksek seviyesi olan 54.1 seviyesine yükseldi 

(Beklenti: 53.3, Eylül: 53.3.) Endeksteki yükseliş hem hizmet hem de 

imalat sanayindeki düzelmeden kaynaklandı. PMI hizmet endeksi 

2016 yılının zirvesi olan 54.1’e çıkarken (Beklenti:52.9, Ekim: 53.5), 

PMI imalat endeksi Ocak 2014’ten bu yana en yüksek seviyesi olan 

53.7’ye yükseldi (Beklenti 53.5, Ekim 53.3). Ülke kırılımına 

bakıldığında, Almanya ve Fransa’da imalat sanayinde hafif gerileme 

görülürken, hizmet sektöründe beklentilerin üzerinde bir iyileşme 

görülüyor. Euro bölgesinde üst üste üçüncü ayda da artışını sürdüren PMI hizmet ve imalat endeksleri, büyümenin 4. 

çeyrekte ivme kazanabileceğine işaret ediyor.   

● Japonya’da tüketici fiyat endeksi Ekim ayında artış gösterdi. Son 6 aydır bir önceki yıla göre düşüş gösteren 

endeks Ekim ayında yıllık bazda %0.1 artış gösterdi. Beklenti endekste değişim olmaması yönündeydi.  Bir önceki ay %

0.5 gerileyen endeksin bu ay artışa geçmesinde işlenmemiş gıda fiyatlarında yaşanan artış etkili oldu. İşlenmemiş gıda 

fiyatları yıllık %11.4 yükseldi. İşlenmemiş gıda fiyatlarından ayrıştırılmış çekirdek endekste yaz döneminde ivme kazanan 

gerileme bir miktar hız kesmiş durumda. Bir önceki ay yıllık bazda %0.5 gerileyen çekirdek enflasyon, Ekim ayında %0.4 

düştü. Ekim ayında fiyat endekslerinde yaşanan toparlama, Japon yeninde değer kaybı yaşanması sebebi ile Kasım 

ayında da devam edebilir. Yılın üçüncü çeyreğinde, ilk açıklanan veri de beklentilerin üzerinde %2.2 büyüme gösteren 

Japon ekonomisi ve enflasyonda yaşanan ılımlı toparlanma yıl içerisinde Japonya Merkez Bankası tarafından uygulanan 

genişleyici para politikalarının olumlu etkileri olduğuna işaret ediyor. Gelişmeler bu yönde devam ettiği durumda, Japonya 

MB’nin ilave genişleyici adımlar atmasına gerek kalmayabilir. 
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

 

TCMB Faiz Kararı, Kasım 2016 

●Merkez Bankası (MB) bu ayki toplantısında politika faizi olan bir hafta 

vadeli repo ihale faiz oranını %7.5’tan %8’e yükseltti. MB, gecelik borç verme 

faizini %8.25’ten %8.5’e yükseltirken,  borçlanma faiz oranını da %7.25 

seviyesinde sabit bıraktı. Geç likidite faiz oranını %9.75’ten %10’a yükseltti. 

Toplantı öncesi piyasa beklentisi faiz oranlarında değişime gidilmemesi 

yönündeydi.  

●Merkez bankası karar metninde, son dönemde açıklanan öncü 

göstergelerin ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret ettiğini vurgulamaya devam etti. Ekonomik aktivitenin alınan 

destekleyici teşvik ve tedbirler ile yılın son çeyreğinde toparlanması bekleniyor. Toplam talepteki yavaşlamanın 

enflasyondaki düşüşe yardımcı olduğu söylenirken, döviz kurunda yaşanan gelişmeler ise enflasyon görünümüne dair 

yukarı yönlü risk olarak belirtiliyor. 

●MB faiz kararı ile birlikte döviz piyasasında likiditeyi artırma hedefiyle yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade 

dilimlerinde 50 baz puan indirildiğini açıkladı. Bu değişikliğin finansal sisteme yaklaşık 1.5 milyar $ ilave likidite 

sağlayacağı belirtildi. Ayrıca 31 Aralık 2016 tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler 

reeskont kredilerinin vadelerinin azami 31 Mart 2017 tarihine kadar uzatılabilmesine ve vade uzatımı imkânının 

kullanılmayıp kredinin vadesinde ödenmesi halinde, kredi geri ödemelerinin Türk lirası olarak da yapılabilmesine ve bu 

işlemlerde geri ödeme tarihindeki MB döviz alış kurunun kullanılmasına olanak tanındı. 

●Karar metninde, 1 haftalık repo faiz oranı ve koridorun üst bandından sonra yapılan artıştan sonra MB’nin sadeleşme 

sürecinin nasıl devam edeceğine dair bir mesaj belirtilmemiş. Piyasa fonlamasının önümüzdeki dönem hangi orandan 

yapılacağı önem kazanacak. Son haftalarda yükselen ve 23 Kasım itibarıyla %7.9 seviyesinde olan ağırlıklı ortalama 

fonlama maliyetinin karar sonrası dönemde  artarak %8.25’e yaklaşması beklenebilir. MB’nin karar metninde belirttiği 

üzere döviz kuru hareketleri enflasyon beklentileri üzerinden olumsuz etki yaratmıştı. TCMB Beklenti Anketi Kasım ayı 

sonuçlarına göre enflasyon beklentilerinde bir miktar bozulma yaşandı. Beklentilerde iyileşme gerçekleşmediği sürece 

para politikasında sıkı duruşun devam etmesi beklenebilir. 

 

TCMB Beklenti Anketi, Kasım 2016 

●Merkez Bankası’nın Kasım ayı anketi sonuçlarına göre makro gösterge 

beklentilerinde bozulma gözlemleniyor. Enflasyon beklentilerinde yılsonu 

enflasyonu %7.8 ile bir önceki aya göre değişim göstermezken, 12 ay ve 24 

ay sonrası beklentilerde yükselme var. 12 aylık enflasyon beklentisi %

7.61’den %7.87’ye, 24 aylık enflasyon beklentisi %7.01’den %7.27’ye 

yükseldi. Beklentilerde iyileşme gerçekleşmediği sürece, MB sıkı para 

politikası duruşunu devam ettirebilir. 

● Ankete göre, 2016 büyüme tahmini %3.2’de %2.9’a, 2017 için %3.6’dan %3.3’e gerilemiş durumda. 2016 yıl sonu cari 

açık beklentisi 33.7 milyar $’dan 34 milyar $’a yükseldi. 

28 Kasım 2016 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

H
a
ft

a
lı

k
 v

e
 A

y
lı

k
 G

e
ti

ri
 

 

P
a

ra
 P

iy
a

s
a

la
rı

 
H

. 
S

e
n

e
d

i 
P

iy
a

s
a

la
rı

 

USD Libor faizleri yükselmeye devam etti.  

Gelişmekte olan ülke hisse senetleri değer kazandı. 

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

Geçtiğimiz hafta TL varlıklar değer kaybetti. 

28 Kasım 2016 
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Gösterge tahvil getirisi %10.88 seviyesinde. 
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GOÜ para birimleri dolara karşı hafif değer kazandı. 

VIX Endeksi yatay seyretti. Temel maden ve enerji fiyatları arttı. 

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

28 Kasım 2016 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

28 Kasım 2016 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Almanya TÜFE (Yıllık Değişim %) (Kasım, Geçici) 16:00 -- -- 0.7% -- Yüksek

ABD
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamları (Yıllık 

Değişim, %) (3. Çeyrek, Geçici)
16:30 -- -- 1.7% -- Yüksek

ABD
GSYH (Yıllıklandırılmış) (Çeyreklik Değişim, %) 

(3. Çeyrek, Geçici)
16:30 3.0% -- 2.9% -- Yüksek

ABD Tüketici Güven Endeksi (Kasım) 18:00 101.2 -- 98.6 -- Orta

30 Kasım Çarşamba

Türkiye Dış Ticaret Açığı (Ekim) 10:00 -- -- -4.36b -- Yüksek

Almanya Perakende Satışlar (Yıllık Değişim, %) (Ekim) 10:00 -- -- 0.4% -- Orta

Türkiye TCMB Finansal İstikrar Raporu 11:00 -- -- -- -- Orta

Euro 

Bölgesi
TÜFE Tahmini (Yıllık Değişim, %) (Kasım) 13:00 -- -- 0.5% -- Yüksek

ABD ADP İstihdam Değişimi (Kasım) 16:15 160k -- 147k -- Yüksek

ABD
Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık Değişim, %) 

(Ekim)
16:30 1.5% -- 1.2% -- Yüksek

ABD
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık 

Değişim, %) (Ekim)
16:30 1.7% -- 1.7% -- Orta

ABD Bekleyen Konut Satışı (Yıllık Değişim, %)  (Ekim) 18:00 -- -- 2.0% -- Orta

ABD Fed Bej Kitap Raporu 22:00 -- -- -- -- Orta

Çin PMI İmalat  (Kasım) 04:00 51 -- 51.2 -- Orta

Türkiye PMI İmalat (Kasım) 10:00 -- -- 49.8 -- Orta

Almanya PMI İmalat  (Kasım, Nihai) 11:55 -- -- 54.4 -- Orta

Euro Bölgesi PMI İmalat  (Kasım, Nihai) 12:00 -- -- 53.7 -- Orta

İngiltere PMI İmalat  (Kasım) 12:30 54.6 -- 54.3 -- Orta

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Ekim) 13:00 -- -- 10.0% -- Orta

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (26 Kasım) 16:30 -- -- 251k -- Orta

ABD PMI İmalat (Kasım, Nihai) 17:45 -- -- 53.9 -- Orta

ABD ISM İmalat Sanayi Endeksi (Kasım) 18:00 52.1 -- 51.9 -- Orta

Euro Bölgesi ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Ekim) 13:00 -- -- -1.5% -- Orta

ABD
Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık Değişim, %)  

(Kasım)
16:30 2.8% -- 2.8% -- Yüksek

ABD İşsizlik Oranı (Kasım) 16:30 4.9% -- 4.9% -- Yüksek

ABD Tarımdışı İstihdam Değişimi (Kasım) 16:30 180k -- 161k -- Yüksek

Türkiye Moody's Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi -- -- -- -- Yüksek

Haftalık Veri Takvimi

29 Kasım Salı

01 Aralık Perşembe

02 Aralık Cuma


