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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

5 Aralık 2016 

● ABD’de Kasım ayında tarım dışı istihdam 180 bin olan beklentilere paralel 178 bin kişi artış gösterdi. ABD’de 

Ekim ayında 161 bin olan artış ise 142 bin olarak revize edildi. Ekim ayında %

4.9 seviyesinde olan ve bu ay değişim göstermesi beklenmeyen işsizlik oranı 

ise %4.6 seviyesine geriledi. Saatlik kazançlar aylık bazda %0.2 artış beklen-

tisinin aksine %0.1 düşüş gösterdi. Saatlik kazançlardaki yıllık artış %2.8 olan 

beklentinin altında %2.5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılım oranı Ekim ayın-

daki %62.8’den Kasım ayında %62.7’e geriledi. Bloomberg anketleri sonuçla-

rına göre Aralık ayı faiz artırımı olasılığı 21 Kasım’dan bu yana %100 seviye-

sinde. Benzer şekilde opsiyon fiyatlamaları da 10 Kasım’dan bu yana Fed’in politika faiz oranının %0.5 – 0.75 aralığına 

yükseltileceğine işaret ediyor. Fed’in 14 Aralık’ta açıklayacağı faiz kararından önceki son istihdam verisi olan Kasım ayı 

verileri beklentileri destekler nitelikte. İstihdam artışı ılımlı şekilde devam ederken, işgücüne katılım oranında bir miktar 

düşüşle manşet işsizlik rakamı 2007 senesinden bu yana en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Hafta içinde açıklanan 

%3.2 seviyesindeki 3. çeyrek büyüme oranı ve kişisel harcamalarda %2.8 ile beklentinin üzerinde gerçekleşen artış oranı 

da faiz artırımı için uygun ekonomik ortamın oluştuğuna işaret ediyor. Fakat, saatlik kazançlardaki artışın beklenen sevi-

yelerde gerçekleşmemesi ise Fed’in para politikasında sıkılaşmanın ancak kademeli bir şekilde devam edebileceğini gös-

teriyor. 14 Aralık toplantısı sonrasında yayımlanacak Fed üyelerinin ekonomik beklentileri Fed’in 2017’de uygulayabilece-

ği para politikasına yönelik önemli sinyaller taşıyacak. 

 ● Çin’de PMI verisi sanayi üretiminde genişlemeye işaret etti. Daha çok büyük ölçekli kamu iktisadi teşebbüslerinde-

ki ekonomik aktiviteyi yansıtan Çin resmi PMI imalat verisi, Kasım ayında 2012 Nisan ayından beri en yüksek seviyesi 

olan 51.7’ye yükseldi (Beklenti: 51.0, Ekim: 51.2). Resmi PMI verisindeki bu 

yükseliş, konut satışları ve kamu altyapı yatırımlarının artması ile birlikte ağır 

sanayideki iyileşmeden kaynaklandı. Resmi ankette yer almayan küçük ve 

orta ölçekli özel fabrikalara da yer veren Caixin PMI imalat verisi ise Ekim 

ayında hafif gerileyerek 51.2’den 50.9’a düştü (Beklenti: 50.8). Ancak 2015 

yılının başından 2016 yılı ortasına kadar sürekli daralmaya işaret eden PMI 

verisinin, Kasım ayında hafif yavaşlamış olsa da son beş aydır genişlemeyi 

sürdürmesi, Çin’de 4. çeyrekte büyümesine sanayi üretiminin pozitif katkısı olabileceğine işaret ediyor. Ancak sanayi sek-

törü göstergelerindeki bu iyileşme, bir süredir yükselişte olan inşaat sektörünün Kasım ayı itibarıyla zayıflamaya başlama-

sı ve üretimdeki artışın özel talepten ziyade kamu yatırımlarından kaynaklanması nedeniyle kalıcı olmayabilir. 

● Japonya’da Ekim ayında sanayi üretimi, bir önceki aya göre %0.1 yükseldi (Beklenti: %-0.1, Eylül: %0.6). Böyle-

ce sanayi üretimi üst üste üçüncü ayda da büyüme göstermiş oldu. Sanayi üretimi Ekim 2015’e göre ise %1.3 azaldı. 

ABD ve Çin ekonomisindeki toparlanma ve Yen’deki değer kaybının ihracatı artırması sanayi üretiminde etkili olurken, 

üretime en çok katkı sağlayan alt sektör elektronik alet ve parça üretimi oldu. Kasım ayında üst üste üçüncü kez 50 sevi-

yesinin üzerinde seyreden PMI imalat verisi de sanayi üretiminin Kasım ayında da artmaya devam edebileceğini gösterir-

ken, Sanayi Üretimi Tahmin Anketinin sonuçları üretimin Kasım ayındaki artışın ardından Aralık’ta bir miktar azalabileceği 

yönünde. Üçüncü çeyrekte %2.2 büyüyen Japonya ekonomisi, ihracat ve sanayi üretimindeki artış ile önümüzdeki dö-

nemde de toparlanmayı sürdürebilir. 
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Dış Ticaret Dengesi, Ekim 2016 

● Ekim ayında dış ticaret dengesi beklentilere paralel (Bloomberg: -4.1 milyar $) 4.16 milyar $ açık verdi. Yıllık dış 

ticaret açığı Eylül’deki 56.3 milyar $ seviyesinden 56.8 milyar $’a 

yükseldi. Yıllık dış ticaret açığı Ekim 2015’e göre %19 iyileşme 

gösterdi. Toplam ihracat 2015 Eylül ayına göre %4.3, ithalat ise 

%8.9 daraldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %75.5 seviye-

sine yükseldi (Eylül 2016: %71.3) 12 aylık ihracat Eylül’deki 

140.9 milyar $ seviyesinden, 140.5 milyar $’a geriledi. 12 aylık 

ithalat ise Eylül’deki 197.1 milyar $ seviyesinden, 197.2 milyar 

$’a yükseldi. 

● AB ve Rusya’ya ihracat düşerken, Yakın – Orta Doğu ülke-

lerine ihracat artış gösterdi. İhracatta aylık bazda yaşanan düşüş bütün ana kalemlere yayılmış durumda. Yatırım malla-

rı Ekim 2015’e göre %4.7, hammadde %4.4, tüketim malları %0.7 daraldı. Tüketim malları alt kalemi binek otomobili ihra-

catı ise %41 artış gösterdi. Ülke gruplarına göre ise %54 ile toplam ihracat içinde en büyük paya sahip Avrupa ülkelerine 

olan ihracat Ekim ayında bir önceki yıla göre %10 azalmakla birlikte, aylık bazda Temmuz ayından bu yana toparlanma 

gösteriyor. Rusya’ya olan ihracat bir önceki aya göre %24 artarken, Ekim 2015’in %50 gerisinde seyrediyor. Yakın – Orta 

Doğu ülkelerine ihracat Ekim 2015’e göre %12 arttı. Kuzey Afrika’ya ihracatta ise %6 daralma gözlemlendi. Yılbaşından 

bu yana pozitif seyreden net altın ihracatı son iki ayda gerilemesine rağmen pozitif seyrine devam etti (128 milyon $).  

● Enerji ithalatında yaşanan düşüş, enerji dışı kalemlerdeki artışla dengelendi. Enerji dengesindeki iyileşme, bir mik-

tar hız kesmekle birlikte Ekim ayında devam etti. 12 aylık enerji açığı Ekim 2015’e göre %33 azalarak 24.1 milyar $ seviye-

sine geriledi. İthalatın ana kalemlerine bakıldığında Eylül ayında, yatırım malları kaleminde bir önceki senenin aynı ayına 

göre %5, tüketim malları kaleminde ise %3.2 artış yaşandı. 

● İhracattaki yavaşlama 12 aylık dış ticaret açığında kısıtlı artışa neden oldu. AB ekonomisindeki ılımlı toparlanmaya 

paralel olarak Ekim ayında aylık bazda bir miktar artan ihracat, önümüzdeki aylarda yukarı yönlü hareketini sürdürebilir. 

İthalat tarafında ise OPEC üyelerinin geçtiğimiz hafta aldığı petrol üretimini kısma kararıyla birlikte petrol fiyatlarında görü-

len artışın sürmesi, enerji dengesinde bir miktar bozulmaya sebep olabilir.  

 

PMI İmalat Endeksi, Kasım 2016 

● Ekim ayında son iki senenin en hızlı artışını göstererek 49.8 

seviyesine çıkan PMI imalat endeksi Kasım ayında tekrar gerile-

yerek 48.8’e düştü. 3. çeyrekte ekonomik aktivitede yavaşlamaya 

işaret eden makro göstergeleri takiben, PMI verisi 4. çeyrekte de 

ekonominin hızlı bir toparlanma göstermediğine işaret ediyor. 

● Mevsimsel etkilerden arındırılmış üretim ve yeni siparişler en-

deksleri de Kasım ayında kritik eşik 50’nin altında kalırken, imalat 

sektöründe istihdam ve yeni ihracat siparişlerinde artış görüldü. Türk Lirası’ndaki değer kaybı ise girdi fiyatları endeksinin 

üst üste ikinci ay artmasında neden oldu.  

5 Aralık 2016 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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3 aylık Libor faizleri yatay seyretti. 

Küresel hisse senetleri ağırlıklı olarak değer kaybetti. 

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

Geçtiğimiz hafta TL varlıklar değer kaybetti. Petrol fiyatlarındaki artışla emtia endeksi değer kazandı. 

5 Aralık 2016 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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Gösterge tahvil getirisi %10.90 seviyesinde. 
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GOÜ para birimleri dolara karşı değer kaybetti. 

VIX Endeksi yükseldi. Değerli maden endeksi değer kaybederken, enerji endeksi değer kazandı. 

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

5 Aralık 2016 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

5 Aralık 2016 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Türkiye ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Kasım) 10:00 -- -- 2.84% -- Yüksek

Türkiye ÜFE (Aylık Değişim % ) (Kasım) 10:00 -- -- 0.84% -- Yüksek

Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık Değişim, %)  (Kasım) 10:00 7.11% -- 7.04% -- Yüksek

Türkiye TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Kasım) 10:00 7.40% -- 7.16% -- Yüksek

Türkiye TÜFE (Aylık Değişim % ) (Kasım) 10:00 0.80% -- 1.44% -- Yüksek

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

Euro Bölgesi PMI Bileşik (Kasım, Nihai) 12:00 54.1 -- 54.1 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Hizmet  (Kasım, Nihai) 12:00 54.1 -- 54.1 -- Orta

Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık Değişim, %) (Ekim) 13:00 0.80% -- -0.20% -- Orta

ABD ISM PMI Hizmet (Kasım) 18:00 55.20% -- 54.80% -- Orta

Euro 

Bölgesi
GSYH (Yıllık Değişim % ) (3. Çeyrek, Nihai) 13:00 1.60% -- 1.60% -- Yüksek

Euro 

Bölgesi
GSYH (Çeyreklik Değişim, %) (3. Çeyrek, Nihai) 13:00 0.30% -- 0.30% -- Yüksek

ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri (Ekim, Nihai) 18:00 0.70% -- 4.80% -- Orta

07 Aralık Çarşamba

Almanya Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, % ) (Ekim) 10:00 0.80% -- -1.80% -- Orta

İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Ekim) 12:30 0.40% -- 0.30% -- Orta

Çin Döviz Rezervleri (Kasım) $3065.7b -- $3120.7b -- Düşük

Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Ekim) 10:00 1.50% -- -3.10% -- Yüksek

Türkiye Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, %) (Ekim) 10:00 -- -- -3.80% -- Yüksek

Euro 

Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası Marjinal Borç Verme 

Faiz Oranı
15:45 0.25% -- 0.25% -- Yüksek

Euro 

Bölgesi
Avrupa Merkez Bankası Mevduat Faizi Oranı 15:45 -0.40% -- -0.40% -- Yüksek

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (3 Aralık) 16:30 -- -- 268k -- Orta

Çin İthalat (Yıllık Değişim, %) (Kasım) -1.80% -- -1.40% -- Orta

Çin İhracat (Yıllık Değişim, %) (Kasım) -5.00% -- -7.30% -- Orta

Çin Dış Ticaret Açığı (Kasım) $46.57b -- $49.06b -- Orta

Çin ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Kasım) 04:30 2.20% -- 1.20% -- Orta

Çin TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Kasım) 04:30 2.20% -- 2.10% -- Orta

ABD Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Aralık, Geçici) 18:00 94.1 -- 93.8 -- Orta

Haftalık Veri Takvimi

05 Aralık Pazartesi

06 Aralık Salı

08 Aralık Perşembe

09 Aralık Cuma


