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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

4 Temmuz 2016 

 

● ABD’de 1. Çeyrek büyümesi (bir önceki çeyreğe göre) %0.8’den %1.1’e revize edildi (Beklenti: %1.0). 

Revizyon net ihracat ve yatırımlardaki yukarı yönlü 

değişimden gelirken, tüketim aşağı yönlü revize edildi. 

Tüketim bir önceki çeyreğe göre %1.5 artarken, ihra-

cat %0.3 artış gösterdi. 1. çeyrek büyümesi zayıf ger-

çekleşirken, bu zayıflıkta mevsimsel faktörler de etkili 

oldu. Nisan ve Mayıs aylarında yıllık bazda sırasıyla %

2.5 ve %3.0 artış kaydeden perakende satışlar 2. çey-

rekte tüketimin ivmelenmesiyle büyümenin de 1. çey-

rekten daha olumlu olacağına işaret ediyor. Büyümede 

beklenen ivmelenmeye karşın, oynaklık gösteren istih-

dam piyasası verileri ve Brexit’le ilgili gelişmeler, Fed’in faiz artırım beklentilerinin ötelemesine neden olu-

yor.  Opsiyon fiyatlamaları İngiltere referandumu öncesi Aralık 2016’da faiz artırımına işaret ederken, Brexit 

oylarının fazla çıkmasının ardından 2018’e ötelenmiş durumda.  

 

● ABD’de kişisel harcamalar verisi ekonomik aktivitenin 2. çeyrekte olumlu seyrettiğine işaret ediyor. 

Reel tüketim harcamaları Mayıs ayında beklentilerin üzerinde aylık bazda %0.3  artış gösterirken, Nisan ayı 

verisi (%0.8) de yukarı yönlü revize edildi. Kişisel gelirler beklentilere paralel %0.4 arttı. Çekirdek kişisel tüke-

tim harcamaları fiyatları (PCE) aylık bazda %0.2 artarken, yıllık çekirdek PCE enflasyonu %1.6’da sabit kaldı. 

Tüketim harcamalarındaki olumlu seyir 2. Çeyrekte büyümenin %2.5-3.0 aralığına hızlanacağına işaret ediyor. 

 

● Euro bölgesinde enflasyon Haziran ayında yıllık bazda %0.1 arttı. Mayıs ayında -%0.1 olarak açıklanan 

enflasyon oranının Haziran ayında değişim gösterme-

mesi bekleniyordu. Bu hafta yapılan ilk açıklamada 

gözlemlenen artışın en büyük nedeni yakıt fiyatlarında 

yaşanan artış. Yakıt fiyatlarının Haziran ayında %2.3 

arttığı tahmin ediliyor. Euro bölgesinde Haziran ayında 

hizmet enflasyonunda ise %1.1 artış gözlemlendi. Hiz-

met enflasyonu bir önceki ayki %0.9 artışa göre ivme 

kazanmış olsa da %1.4 artış gösterdiği Mart ayındaki 

seviyesinin altında seyrediyor. Enerji fiyatlarının düşük 

seyri, Euro bölgesinde ekonomik aktivitenin yavaş sey-

retmesi beklentisi ve kapasite kullanım oranının mevcut düşük seviyesi hem manşet hem de hizmet enflasyo-

nunun önümüzdeki dönemde düşüş kalacağına işaret ediyor.  
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

 

Dış Ticaret Dengesi, Mayıs 2016 

● Mayıs ayında dış ticaret dengesi beklentilere (Bloomberg: 

-5.10 milyar $) paralel 5.05 milyar $ açık verdi. Mayıs ayın-

da, ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre %4 gerileyerek 

17.2 milyar $ olurken, ihracat ise %10 artarak 12.1 milyar $ 

oldu. 2015 Mayıs ayında %62 olan ihracatın ithalatı karşıla-

ma oranı ise %70.6 seviyesine yükseldi. Yıllık dış ticaret açı-

ğı %25’lik gerileme ile 58 milyar $ seviyesinde. 

● 2016 yılında ilk defa, Mayıs ayında hammadde ihracatın-

da yıllık bazda artış yaşandı. Hammadde malı ihracatı bir 

önceki yılın Mayıs ayına göre %15.5 arttı. Yatırım malı ihracatı %13.7, tüketim malları ihracatı %2.3 artış göster-

di. Ülke grupları bazında ise %55 ile ihracatımızda en büyük paya sahip Avrupa ülkelerine ihracatımızda bir ön-

ceki yılın Mayıs ayına göre %18.4’lük yükseliş ile artış devam etti. Kuzey Afrika ülkelerine ihracatımız ise düşü-

şüne devam etti ve geçen yılın aynı dönemine göre %13.7 geriledi. Rusya’ya ihracatımız ise düşüşüne devam 

ederken, Mayıs ayında ihracat geçen yıla göre %56 geriledi. Yılın ilk 5 ayında toplam düşüş %59 seviyesinde.  

● Enerji ithalatında yaşanan %37’lik daralma ithalatın düşüşündeki ana etken oldu. Enerji ithalatında devam 

eden düşüşle enerji dengesi Mayıs 2015’teki 43.3 milyar $ seviyesinden 27.1 milyar $ seviyesine geriledi. İthalat 

kalemlerinde Hammadde ve yatırım malları kaleminde bir önceki senenin Mayıs ayına göre düşüş yaşanırken, 

Mart ve Nisan aylarında gerileyen tüketim malları ithalatı Mayıs ayında %4 artış gösterdi. 12 aylık kümülatif dış 

ticaret açığı ise %28 oranında iyileşme ile 57.7 milyar $ seviyesine geriledi. 

 

PMI İmalat Endeksi, Haziran 2016 

● İmalat PMI endeksi Haziran ayında 48.9 olan piyasa 

beklentisinin altında 47.4 olarak gerçekleşti. PMI endeksi 

Haziran’da üst üste dördüncü ay kritik eşik değer 50’nin 

altında kalarak imalat sektörünün faaliyet koşullarındaki 

kötüleşmenin 2016 yılının ortalarında da devam ettiğini 

gösterdi. Ayrıca Mayıs’ta 49.4 seviyesinde olan PMI en-

deksi Haziran’da 47.4’e gerileyerek daralmanın Nisan 

2009’dan beri gözlenen en yüksek hızda gerçekleştiğine 

işaret etti. 

● Yeni siparişler endeksi de PMI endeksine paralel düşüş gösterdi. Veri iç pazardan alınan siparişlerin yeni ihra-

cat siparişlerine göre daha sert düştüğünü gösteriyor.  

 

 

4 Temmuz 2016 
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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 LİBOR faizleri bu hafta yükseldi. Yen ve Euro LİBOR faizleri negatif bölgede.   

Dünya borsalarında pozitif seyir ağırlıklıydı. 

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

GOÜ piyasaları pozitif seyretti.  

4 Temmuz 2016 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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Gösterge tahvil getirisi %8.55 seviyesinde. 
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Gelişmekte olan ülke para birimleri ortalaması bu hafta Dolar’a karşı değer kazandı. 

VIX endeksi bu hafta geriledi. 

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

4 Temmuz 2016 
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Makro Ekonomi & Strateji 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Brexit Türkiye’yi nasıl etkiler? 

İngiltere’de yapılan referandumdan beklenmedik bir şekilde Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma kararı çıkması son-

rasında küresel piyasalarda panik halinde sert satışlar gö-

rüldü. Kısa süreli panik havasının ardından piyasalar yatış-

sa ve Türkiye bu süreçte diğer ülkelerden olumlu ayrışsa da 

İngiltere’nin AB’den ayrılması daha uzun bir süre gündem-

de kalacak gibi görünüyor. (Yandaki Grafik).  Bu süreçten 

Türkiye ekonomisinin nasıl etkileneceğine bakacak olursak, 

İngiltere’nin AB’den ayrılmasının etkileri: 1) Ticaret ve tu-

rizm kanalı üzerinden etkiler. 2)Finansal sistem üzerinden 

etkiler. 3) Merkez Bankaları politikaları üzerinden etkiler 

olmak üzere üç ana başlıkta incelenebilir. 

Brexit’in Türkiye ticareti üzerindeki etkisi İngiltere’den daha çok Euro Bölgesi üzerinden hissedilebilir. 

İngiltere, AB’de yer alan ülkelerin ana ticaret partneri konu-

munda olup İngiltere’nin AB’den ayrılması ticaretin yavaşla-

ması yoluyla bu ülkelerin büyümesini düşürebilir. Euro Böl-

gesi’nin büyümesinin Brexit’ten dolayı 2016-2017 yıllarında 

0.3-0.5 puan kadar daha aşağıda olması beklenebilir. Bu 

da Euro Bölgesi büyümesiyle korelasyonu yüksek olan Tür-

kiye’nin ihracatının azalmasına neden olabilir (Yandaki 

Grafik). AB ülkelerinin %45 payla Türkiye ihracatında en 

büyük paya sahip olduğu dikkate alındığında Türkiye’nin bu 

ülkelere olan ihracatının yavaşlaması Türkiye ekonomisinin 

büyümesine aşağı yönlü etkisi olabilir. 

İngiltere Türkiye ticareti ve turizminde önemli bir konuma sahip. İngiltere’ye olan ihracat son 5 yılda yıllık 

ortalama %7.8 büyümeyle 10.6 milyar $’a ulaşırken, İngiltere toplam ihracattaki %7.3 payıyla 2. sıraya yükseldi. 

İngiltere’ye yapılan ihracatın Türkiye ekonomisindeki payı ise %1.5 seviyesinde. İthalat tarafında ise İngilte-

re’den yıllık 5.5 milyar $ ithalat yapılıyor (%3.9 payla 11. sırada). Sterlin/TL’de son dönemde görülen %9 değer 

kaybı ve İngiltere ekonomisinde büyümenin yavaşlaması Türkiye’nin İngiltere’yle olan ticaretini kısa vadede ol-

masa da orta/uzun vadede olumsuz etkileyebilir. İngiltere mal ticaretinde olduğu gibi hizmet ticaretinde de Türki-

ye için önemli bir konumda. Yıllık 2.5 milyonla İngiliz turistlerin toplam turist sayısı içindeki payı %6.9 seviyesin-

de.  Bu yılın ilk beş ayında İngiltere’den Türkiye’ye gelen turist sayısı %22 gerileme gösterdi. İngiltere ekonomi-

sindeki yavaşlama ve sterlindeki değer kaybıyla, turist sayısında yılın kalanında yılın kalanında  %50 gerileme 

görülmesi durumunda turizm gelirlerini 800 milyon $ azaltabilir. Bunun da cari açık/GSYH oranında etkisi sınırlı 

olur. 

4 Temmuz 2016 
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Makro Ekonomi & Strateji 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

 

Brexit dış finansman koşullarının sıkılaşması ve maliyetlerin artması yoluyla Türkiye’yi etkileyebilir. İngil-

tere’nin doğrudan yatırımlardaki ve borç stoku içindeki payı az olsa da, Brexit sürecinin küresel finansal piyasa-

larda, İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri üzerinde yaratabileceği uzun süreli belirsizlik yüzünden, finansman mali-

yetleri artabilir. Dış finansman koşullarındaki bu sıkılık da cari açığın finansmanı ve kısa vadeli borçlarını ödeye-

bilmek dolayısıyla büyüyebilmek için yurt dışından yıllık yaklaşık 200 milyar $ borçlanmak zorunda olan Türki-

ye’nin yurtdışından borçlanma maliyetini artırabilir ve kurlar üzerinde baskı yaratabilir. 

Brexit’le global büyümenin yavaşlaması merkez bankalarının ekonomiye desteklerini artırmasına neden 

olabilir. Bunun ilk etkilerini oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından Merkez Bankalarının açıklamalarında 

da hissedildi. İngiltere, Japonya ve Avrupa Merkez Bankaları’nın ekonomiyi destekleyici ek önlemler alacağı 

beklentileri artarken, Fed’in faiz artırım beklentileri de 2018’e ötelenmiş durumda. Bu global konjonktürde Türki-

ye Merkez Bankası’nın sadeleşme çerçevesinde faiz indirimlerine devam etmesini sağlıyor. Enflasyonda görül-

mesi muhtemel %7.0-%7.5 arasına yükselişe rağmen kurların yataya yakın devam etmesi ve oynaklığın kontrol 

altında olması durumunda Merkez Bankası ölçülü adımlarla (25-50 baz puan) üst banttaki faiz indirimlerine de-

vam edebilir. Bu da ihracat tarafında yaşanması muhtemel kayıpların bir kısmının iç tüketimle dengelenmesini 

sağlayabilir. Brexit  global krize dönüşmezse Türkiye’ye ekonomik açıdan olumsuz etkileri sınırlı olacaktır.  Fed 

ve diğer Merkez Bankaları’nın daha gevşek para politikaları izlemesiyle, 2015 yılında %4’lük büyümeyle geliş-

mekte olan Avrupa ülkeleri arasında en hızlı büyüyen Türkiye 2016 yılında da %3.5-%4 arasında bir büyüme 

oranı ile bu olumlu performansını sürdürülebilir.  

4 Temmuz 2016 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

4 Temmuz 2016 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  


