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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

30 Ocak 2017 

● ABD dördüncü çeyrek büyümesi beklentilerin altında kaldı. ABD ekonomisi, öncü verilere göre, yılın son çeyre-

ğinde %1.9 (beklenti: %2.2) büyüme gösterdi. 3. çeyrekte 

büyüme oranı %3.5 seviyesindeydi. Yılın son çeyreğinde 

büyüme oranına en önemli katkı kişisel harcamalar kale-

minden gelmeye devam etti. Kişisel harcamalar ve özel 

sektör yatırımları kalemi yılın çeyreklik büyüme oranına %

1.67 katkı sağladı. Eyalet ve yerel yönetim yatırımları da 

büyümeye olumlu katkı sağlarken, federal (merkezi) yöne-

tim harcamaları manşet rakama %0.1 negatif katkı yaptı. 

4. çeyrekte ekonomik aktiviteye en büyük eksi katkı, %1.7 

ile net ihracat kalemlerinden geldi. Bu veriyle, 2016 büyü-

mesi %1.6 olarak gerçekleşti. ABD ekonomisi 2015 yılın-

da %2.6 oranında büyümüştü. Yıllık büyüme oranında yavaşlamanın başlıca nedeni kişisel tüketim harcamalarının ya-

vaşlaması oldu. 2015’te yıllık büyüme oranına 2.2 puan katkı yapan kişisel harcamaların katkısı 2016 yılında 1.8 puana 

geriledi. Özel yatırım ve net ihracat kalemi ise yıl genelinde büyümeye sırasıyla -0.25 ve -0.12 katkı yaptı. 2016 yılında 

kamu harcamaları toplamda 0.16 puan (eyalet ve yerel yönetimler: 0.11, federal yönetim 0.04) katkı yaptı. ABD ekonomi-

sinde 2016 yılında büyüme hızının yavaşlamasında ana neden kişisel harcamalardaki toparlamanın hız kesmesi. 2016 

yılında kişisel kazançlarda ılımlı bir toparlama yaşanması, bu toparlanmanın bu sene de devam etmesi beklentisi ve 

Trump yönetiminin kamu harcamalarını artırmaya yönelik politikaları ABD’de ekonomik aktivitenin 2017’de hızlanabilece-

ğine işaret ediyor. Bloomberg anketine göre 2017 büyüme tahmini %2.3 seviyesinde. 2016 verilerinin beklentilerin altında 

kalmasından sonra, opsiyon fiyatlamalarında Fed’in 2017 faiz artırımlarına dair beklentilerde bir değişiklik yok. Piyasa 

beklentisi 2017’de iki adet %0.25’lik artırım yönünde. 

● İngiltere 2016’nın 4. çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre beklentilerin üzerinde %2.2 büyüdü. (2016 3Ç: 

%2.2, beklenti %2.1). Yıllık büyüme, 2015’te %2.2’den 2016’da %2’ye geriledi. İngiltere ekonomisi bir önceki çeyreğe 

göre ise son iki çeyrekle aynı seviyede %0.6 büyüdü. Büyümeyi tüketim harcamalarındaki artış ve son çeyrekte %0.8 

büyüyen  hizmet sektörü destekledi. Sanayi sektörü zayıf üçüncü çeyreğin ardından dördüncü çeyrekte toparlanırken, 

sanayi ve inşaat sektörlerindeki yıllık büyüme sınırlı kaldı. Brexit referandumunun ardından gelen ikinci büyüme verisinin 

de beklentilerin üzerinde olması, referandumun İngiltere’de büyüme üzerinde henüz önemli bir etkisi olmadığını gösteri-

yor. Ancak  2017 yılında sterlindeki değer kaybının enflasyona yansımasıyla birlikte, tüketim harcamaları azalarak büyü-

menin 2017’de bir miktar zayıflamasına sebep olabilir. 

● Euro Bölgesi bileşik PMI endeksi Ocak ayında hafif gerileyerek 54.3 puana indi. (Aralık 2016: 54.4, beklenti: 

54.5). Bileşik PMI’daki hafif gerileme, PMI hizmet endeksinin son iki ayda bir miktar gerilemesinden kaynaklanıyor. (Ocak 

2017: 53.6, Aralık 2016: 53.7). PMI imalat endeksi ise 2017’nin ilk ayında da artışını sürdürerek son 69 ayın en yüksek 

seviyesi olan 55.1’e yükseldi (Aralık 2016: 54.9).  PMI İmalat endeksinin alt kırılımına bakıldığında, fiyat artışlarının yanı 

sıra, Mart 2011’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan istihdam artışı dikkat çekiyor. Ülke kırılımına bakıldığında ise, 

iyileşmenin Almanya’da bir miktar yavaşlamakla birlikte bölge ortalamasının üzerindeki seyrini sürdürdüğü görülüyor. 

Fransa’daki artış Haziran 2011’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış olmasına rağmen bölge ortalamasının altında. 

Euro Bölgesinde PMI’ın Ocak ayında hafif gerilemesine rağmen Aralık 2015’ten bu yana en yüksek ikinci seviyesinde 

olması ve PMI alt endekslerinde önümüzdeki yıla dair beklentilerin son 4 buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaşması, böl-

gede ekonomik aktivitede iyileşmenin 2017’de de devam edeceğine işaret ediyor.  
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

TCMB Faiz Kararı, Ocak 2017 

● Merkez Bankası (MB) Ocak ayı PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeye-

rek %8’de sabit tuttu (beklenti – Bloomberg: %8.5). Gecelik borç verme faizini beklentilere paralel 75 baz puan artırarak %

9.25’e yükseltti. MB, borçlanma faiz oranını %7.25 olarak korudu. Geç likidite faiz oranını da beklentilere paralel 100 baz 

puan artışla %11 seviyesine yükseltti. 

● Karar metninde, ekonomik aktivitede kısmi toparlanma gözlemlendiği belirtilmeye devam ederken, bu ayki metne iç tale-

bin göreli olarak daha zayıf seyrettiği ibaresi eklenmiş. İç talepteki bu zayıf seyrin enflasyona düşüş yönünde katkı verdiği 

belirtilmiş. Aralık toplantısından yaşanan döviz kuru gelişmelerinin gecikmeli etkilerinin ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki 

oynaklığın kısa vadede enflasyonda yukarı yönlü hareketi devam ettireceği belirtilmiş. MB, fiyat istikrarının temel amacı 

olduğunu ve bu amaç dahilinde bütün araçların kullanılacağını, gerektiğinde ilave sıkılaşma adımlarının atılabileceğini vur-

gulamış. Döviz piyasalarında, “iktisadi temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyatlamalar” olması durumunda ise likidite 

araçları ile gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilmiş. 

● MB’nin gecelik borç verme faizini %9.25’e yükseltmesi ile faiz koridoru 200 baz puana yükselmiş ve sadeleşme yönünde 

atılmış adımların büyük kısmı geri alınmış oldu. Önümüzdeki dönemde, 11 Ocak’tan beri açılmayan repo ihalelerinin açılıp 

açılmayacağı para politikasındaki sıkılaşmanın derecesi açısından önemli olacak. MB, bu dönemde likiditeyi repo ihalesi 

yerine geç likidite penceresi uygulaması çerçevesinde sağlayarak ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini Aralık sonundaki %

8.30 seviyesinden %9’a çıkarmıştı. MB’nin “fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya 

devam” edileceği açıklaması fonlamanın repo ihaleleri yerine geç likidite uygulamasından devam edebileceğine işaret edi-

yor. 24 Ocak’taki toplantıyı takiben 25 ve 26 Ocak tarihlerinde de MB fonlamayı repo ihalesi açmadan, gecelik borç verme 

ve geç likidite oranları üzerinden sağladı. 26 Ocak itibarıyla ağırlıklı ortalama fonlama oranı%9.9 seviyesine ulaştı.  

 

Ocak ve Aralık ayı PPK karar metinlerinin karşılaştırılması: 

Yeni Metinden Çıkarılan Yeni Metine Eklenen  

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin yılın üçüncü çeyreğinde ivme kaybettikten sonra dördüncü çeyrekte kısmi 

bir toparlanma sergilediğine işaret etmektedir kısmi bir toparlanma sergilediğine işaret etmektedir. İç talep göreli olarak 

daha zayıf seyrederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Alınan 

destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. 

Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmek-

tedir. 

Yakın dönemde küresel belirsizliklerdeki artışa bağlı olarak yaşanan döviz kuru hareketleri ve petrol fiyatlarındaki yükseliş 

enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Öte yandan, toplam talep gelişmeleri bu etkileri sınırlamak-

tadır. Kurul, bu faktörlerin net etkilerinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi açısından, gelişmelerin yakından takip edilme-

sinin faydalı olacağını ifade etmiştir. 

Toplam talep gelişmeleri enflasyona düşüş yönünde katkı vermektedir. Bununla birlikte, son Kurul toplantısından bu yana 

döviz kurlarında gözlenen aşırı hareketlilik enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü riskleri artırmıştır.  Döviz kuru gelişme-

lerinin gecikmeli etkisi ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin 

devam edebileceği öngörülmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla para-

sal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir. 

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Önümüzde-

ki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve 

enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek para politikasındaki temkinli duruş sürdürülecektir 

ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Ayrıca, döviz piyasasında iktisadi temellerle uyumlu 

olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi halinde likidite araçları ile gerekli tedbirler alınacaktır. 

30 Ocak 2017 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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USD libor faizleri yatay seyretti. Yen libor faizi arttı. 

Küresel hisse senetleri değer kazandı. 

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

Geçtiğimiz hafta TL değer kaybederken, yurtiçi hisse senetleri değer kazanmayı sürdürdü. 

30 Ocak 2017 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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Gösterge tahvil getirisi %11.37 seviyesinde. 
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Küresel para birimleri dolara karşı ağırlıklı olarak değer kaybetti. Sterlin dolara karşı değer kazandı. 

VIX Endeksi geriledi.  Enerji fiyatları arttı. 

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

30 Ocak 2017 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

30 Ocak 2017 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Almanya TÜFE (Yıllık Değişim %) (Ocak, Geçici) 16:00 2.00% -- 1.70% -- Yüksek

ABD
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamları (Yıllık 

Değişim, %) (Aralık)
16:30 1.70% -- 1.60% -- Yüksek

ABD
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamları (Aylık 

Değişim, %) (Aralık)
16:30 0.10% -- 0.00% -- Yüksek

ABD Bekleyen Konut Satışı (Yıllık Değişim, %)  (Aralık) 18:00 -- -- 1.40% -- Orta

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

Türkiye Dış Ticaret Açığı (Aralık) 10:00 -5.60b -- -4.11b -- Yüksek

Türkiye Merkez Bankası Enflasyon Raporu 10:30 -- -- -- -- Yüksek

Almanya Perakende Satışlar (Yıllık Değişim, %) (Aralık) 10:00 0.50% -- 3.20% -- Orta

Euro Bölgesi TÜFE Tahmini (Yıllık Değişim, %) (Ocak) 13:00 1.50% -- 1.10% -- Yüksek

Euro Bölgesi GSYH (Yıllık Değişim % ) (4. Çeyrek, geçici) 13:00 1.70% -- 1.70% -- Yüksek

Euro Bölgesi GSYH (Çeyreklik Değişim, %) (4. Çeyrek, geçici) 13:00 0.40% -- 0.30% -- Yüksek

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Aralık) 13:00 9.80% -- 9.80% -- Orta

01 Şubat Çarşamba

Çin PMI İmalat  (Ocak) 04:00 51.2 -- 51.4 -- Orta

Almanya PMI İmalat  (Ocak, Nihai) 11:55 56.5 -- 56.5 -- Orta

Euro Bölgesi PMI İmalat  (Ocak, Nihai) 12:00 55.1 -- 55.1 -- Orta

İngiltere PMI İmalat  (Ocak) 12:30 56 -- 56.1 -- Orta

ABD ADP İstihdam Değişimi (Ocak) 16:15 160k -- 153k -- Orta

ABD PMI İmalat (Ocak, Nihai) 17:45 -- -- 55.1 -- Orta

ABD ISM İmalat Sanayi Endeksi (Ocak) 18:00 55 -- 54.7 54.5 Orta

ABD FED Faiz Kararı 22:00 0.50-0.75% 0.50-0.75% Yüksek

Euro Bölgesi ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Aralık) 13:00 1.20% -- 0.10% -- Orta

İngiltere İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Miktarı (Şubat) 15:00 435b -- 435b -- Orta

İngiltere İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranı 15:00 0.25% -- 0.25% -- Orta

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (28 Ocak) 16:30 -- -- 259k -- Orta

Türkiye ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Ocak) 10:00 -- -- 9.94% -- Yüksek

Türkiye ÜFE (Aylık Değişim % ) (Ocak) 10:00 -- -- 2.98% -- Yüksek

Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık Değişim, %)  (Ocak) 10:00 7.60% -- 7.48% -- Yüksek

Türkiye TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Ocak) 10:00 8.60% -- 8.53% -- Yüksek

Türkiye TÜFE (Aylık Değişim % ) (Ocak) 10:00 1.88% -- 1.64% -- Yüksek

Almanya PMI Hizmet  (Ocak, Nihai) 11:55 53.2 -- 53.2 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Bileşik (Ocak, Nihai) 12:00 54.3 -- 54.3 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Hizmet  (Ocak, Nihai) 12:00 53.6 -- 53.6 -- Orta

Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık Değişim, %) (Aralık) 13:00 0.30% -- -0.40% -- Orta

ABD
Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık Değişim, %)  

(Ocak)
16:30 2.80% -- 2.90% -- Yüksek

ABD İşsizlik Oranı (Ocak) 16:30 4.70% -- 4.70% -- Yüksek

ABD Tarımdışı İstihdam Değişimi (Ocak) 16:30 168k -- 156k -- Yüksek

ABD PMI Hizmet (Ocak, Nihai) 17:45 55.1 Orta

ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri (Aralık, Nihai) 18:00 -- -- -- -- Orta

Haftalık Veri Takvimi

30 Ocak Pazartesi

31 Ocak Salı

02 Şubat Perşembe

03 Şubat Cuma


