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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
7 Ağustos 2017 

● ABD’de kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu gerilmeye devam etti. ABD’de PCE enflasyonu Haziran 

ayında Mayıs ayındaki %1.5 seviyesinden %1.4’e geriledi (Beklenti %

1.3). Fed’in faiz politikası için yakından takip ettiği çekirdek PCE enf-

lasyonu ise %1.5 seviyesindeki seyrini sürdürdü (Beklenti %1.4). PCE 

enflasyonundaki gerileme enerji fiyatlarındaki artışın Şubat ayından bu 

yana hız kesmesinden kaynaklandı. Enerji fiyatlarındaki yıllık artış Ma-

yıs ayındaki %5.4 seviyesinden Haziran ayında %2.1’e geriledi. Çekir-

dek PCE enflasyonuna mal fiyatlarındaki yıllık %0.4’lük düşüş aşağı 

yönlü etki ederken, hizmet fiyatlarındaki %2.3’lük artış ise yukarı yönlü 

etki etti. Geçtiğimiz aylarda enflasyondaki gerilemeyi geçici olarak değerlendiren ve 2017’de bir faiz artırımı daha bekle-

yen Fed, enflasyonun %2 hedefinden uzaklaşmaya devam etmesi durumunda bir sonraki faiz artırımı için 2018’i bekleye-

bilir.  

● ABD’de Temmuz’da tarım dışı istihdam 209 bin kişi arttı (Beklenti: 180 bin) Haziran ayındaki 222 binlik artış 231 

bin, Mayıs ayındaki 152 binlik artış 145 bin olarak revize edildi. İşsizlik 

oranı Haziran’da %4.4’ten Temmuz’da %4.3’e geriledi. (Beklenti: %

4.3) İşgücüne katılım oranı %62.8’den %62.9’a çıktı. Ortalama saatlik 

kazançlar aylık %0.3 (Beklenti: %0.3), yıllık %2.5 arttı (Beklenti: %

2.4). Temmuz ayının ardından Haziran ayında da tarım dışı istihdam-

daki artışın güçlü gelmesiyle ABD istihdam piyasasında sıkılaşma 

sürdü. İşsizlik oranı da %4.3’e gerileyerek küresel kriz öncesi seviye-

lerin ve Fed’in tam istihdam olarak kabul ettiği seviyenin altına indi. 

İşsizlik oranı 2001 yılından bu yana en düşük seviyede seyrediyor. İstihdam piyasasındaki olumlu seyre rağmen, saatlik 

kazançlardaki yıllık artışın %2.5 ile sınırlı kalması nedeniyle Temmuz ayı istihdam verisinin piyasa faiz artırım beklentileri-

ne önemli bir etkisi olmadı. Opsiyon fiyatlamaları Fed’in bir sonraki faiz artırımı için Ocak 2018’e işaret etmeye devam edi-

yor. Bloomberg anketine göre ise Aralık toplantısında faiz artırım olasılığı %42. 

● Euro Bölgesi’nde büyüme olumlu, enflasyon ise düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor. Euro Bölgesi ekono-

misi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0.6 büyüdü (beklenti: %0.6, önceki: %0.5). Büyüme oranı 2016 ikinci 

çeyreğine göre %2.1 seviyesinde gerçekleşti (beklenti: %2.1, önceki: %1.9). 2. çeyrek büyümesine dair öncü okumada 

veriye ait detaylar paylaşılmazken, 2. çeyrek öncü büyüme verisi ve 3. çeyreğe ait öncü göstergeler ekonomik aktivitede 

kademeli toparlamanın devam ettiğine işaret ediyor. Diğer taraftan Euro Bölgesi’nde enflasyon %2 hedefinin altında sey-

retmeye devam ediyor. Temmuz enflasyonu yıllık bazda %1.3 artış gösterdi. Ekonomik aktivitedeki toparlanma Temmuz 

ayı Avrupa Merkez Bankası (AMB) toplantısında varlık alım programının bitirilmesi ve sıkılaşma programına dair mesajla-

rın verilmesi yönünde beklentilerin artmasına neden olmuştu. Toplantı sonrası Draghi enflasyonun düşük seyri sebebi ile 

henüz sıkılaşmayı tartışmak için erken olduğunu belirtmişti. Temmuz ayı manşet enflasyonu %1.3 seviyesi ile AB ’de def-

lasyon riskinin ortadan kalktığı görüşünü destekliyor. Diğer taraftan Draghi’nin son toplantıdaki açıklamalarına paralel şe-

kilde enflasyonun hedefe ulaşma sürecinin yavaş olacağına da işaret ediyor. Euro/dolar paritesinde son dönemde yaşa-

nan artış ise Euro Bölgesi’nde enerji ve ithalat fiyatlarına aşağı yönlü baskı oluşturabileceği için bu süreç beklenenden 

daha uzun sürebilir. Ekonomideki toparlanmaya paralel AMB’nin 2017 sonunda bitmesi öngörülen varlık alım programını 

sonlandırması ama enflasyonun düşük seyri sebebiyle ihtiyatlı davranarak politika faizini uzun süre mevcut düşük seviye-

lerinde tutması beklenebilir. 
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Enflasyon, Temmuz 2017  

● Temmuz ayında TÜFE aylık %0.15 artış (beklenti: +%0.17 – 

Bloomberg) gösterdi. Yıllık TÜFE %10.90’dan %9.79 seviyesine 

geriledi. Temmuz’da gıda ve alkolsüz içecek fiyatları %0.71 

azaldı. Bu kalemde yıllık enflasyon %14.34’ten %10.07’ye geri-

ledi. Alkollü içecekler ve tütün kaleminde yıllık fiyat artışı %

14.14’e geriledi (Haziran: %21.7) (Her sene Temmuz ayında 

alkollü içecekler ve tütün ürünlerine yapılan vergi artışı bu sene 

sadece alkollü içeceklerde uygulandı). Ulaştırma grubunda yıllık 

fiyat artışı Haziran ayındaki %14.07 seviyesinden %15.24’e yükseldi. Giyim grubunda ise yıllık enflasyon %3.92 oldu. 

● Çekirdek enflasyon göstergelerinde yıllık artış oranı hız kesti. Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün 

ürünleri ve altın hariç TÜFE  (C göstergesi) aylık %0.49, yıllık bazda ise %9.60 (Haziran: %9.20) arttı. C göstergesinde 

yıllık artış oranı Nisan – Haziran döneminde yavaşladıktan sonra Temmuz’da tekrar artış gösterdi. Yurt içi üretici fiyatların-

da aylık %0.72’lik artış yaşandı. Yıllık Yİ - ÜFE Haziran ayındaki %14.87 seviyesinden %15.45 seviyesine yükseldi.  

● Manşet enflasyonun Temmuz ayında tek haneli seviyelere gerilemesinde gıda fiyatlarındaki düşüş etkili oldu. Gıda fiyat-

larının yıllık manşet enflasyona aşağı yönlü etkisi önümüzdeki aylarda bu kalemdeki düşük baz etkisi sebebi ile azalabilir. 

TÜFE 2016 yılı Ağustos – Kasım döneminde görece düşük seviyelerde seyrettiği için önümüzdeki aydan itibaren yıllık 

enflasyonun tekrar artış trendine geçmesi beklenebilir. Çekirdek enflasyon ile üretici fiyatlarındaki artış ve mobilya, beyaz 

eşya sektörlerinde vergi indirimlerinin 3. çeyrek sonunda bitecek olması enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabi-

lecek etkenler. Aralık ayında ise, baz etkisi ters yönlü çalışarak yıllık enflasyon oranın tekrar gerilemesine neden olabilir. 

Dış Ticaret Dengesi, Haziran 2017  

● Haziran’da dış ticaret açığı %9 azaldı. Aylık ihracat Haziran 2016’ya göre %2.3 artarak 13.2 milyar $ olurken, ithalat %

1.5 azalarak 19.2 milyar $ oldu. Aylık dış ticaret açığı Haziran 2016’ya göre %9.1 azalarak 6.0 milyar $’a geriledi. İhracatın 

ithalatı karşılama oranı da %68.7 oldu. 12 aylık toplama bakıldığında, ihracat önceki yılın aynı dönemine göre %5 artarak 

148.4 milyar $ olurken, ithalat %4 artarak 207.3 milyar $ oldu. 12 aylık dış ticaret açığı %1 artarak 58.9 milyar $’a çıktı.  

● Sermaye malları ithalatı Haziran ayında 2016’ya göre %35 geriledi. Tüketim mallarında %2.9 ile kısıtlı bir düşüş yaşan-

dı. İthalat alt kalemlerinde artış gösteren tek grup hammadde (ara mallar) oldu.  

● İhracattaki artışta sermaye ve tüketim malları etkili oldu. Tüketim malları ihracatı, binek otomobiller ihracatında devam 

eden kuvvetli artış ile yükselmeye devam ediyor. Haziran ayında %43.7 artan binek otomobil ihracatı, son 12 ayda bir ön-

ceki senenin aynı dönemine göre %158 artış gösterdi. Toplam ihracat içinde %53 ile en fazla paya sahip olan Avrupa ül-

kelerine ihracat %1.3 arttı. Altın ithalatında artış devam ediyor. Haziran ayında altın ithalatı %216 artarak 2.0 milyar $ dü-

zeyinde gerçekleşti. Mayıs ayında altın ihracatı ise %14.2 azaldı. 12 aylık kümülatif enerji açığı önceki yılın aynı dönemine 

göre %3.1 artarak 27.2 milyar $ seviyesinde gerçekleşti.  

● Yılın 2. çeyreğinde, ithalat bir önceki seneye göre %9.5 artarken, ihracattaki artış %7.4 seviyesinde gerçekleşti. Net ih-

racat 2017 ilk çeyreğinde büyümeye pozitif katkı yaparken, yılın ikinci çeyreğinde etkinin negatif olması beklenebilir. 2. 

çeyrekte dış ticaret verisinde başka bir gelişme ise tüketim malları ithalatında artış yaşanması. İlk çeyrekte %12.6 daralan 

tüketim malları ithalatının 2. çeyrekte %0.3 artış göstermesi iç tüketimin büyüme oranının ikinci çeyrekte artış gösterebile-

ceğine işaret ediyor.  

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Yurt İçi Gelişmeler 

7 Ağustos 2017 
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Finansal Göstergeler 
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Dolar ve euro libor faizleri yatay seyrini sürdürdü. 

GOÜ hisse senetleri ağırlıklı olarak değer kazandı. Türkiye hisse senetleri üç haftadır devam eden 
yükselişin ardından hafif değer kaybetti. 

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

Geçtiğimiz hafta euro dolar karşısında değer kazanmaya devam etti.  

7 Ağustos 2017 
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TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11.97, gösterge tahvil getirisi %11.59 seviyesinde. 
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Avrupa para birimleri ve Japon yeni dolara karşı değer kazandı. 

Enerji ve değerli maden fiyatları hafif artış gösterdi. Vix endeksi düşük seyrini sürdürüyor. 

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

7 Ağustos 2017 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

7 Ağustos 2017 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Almanya Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, % ) (Haziran) 09:00 0.10% -- 1.20% -- Orta

Çin Döviz Rezervleri (Temmuz) $3074.9b -- $3056.8b -- Düşük

08 Ağustos Salı

Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Haziran) 10:00 3.60% -- 3.50% -- Yüksek

Türkiye Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, %) (Haziran) 10:00 0.40% -- -1.50% -- Yüksek

Çin İhracat (Yıllık Değişim, %) (Temmuz) 11.00% -- 11.30% -- Orta

Çin Dış Ticaret Açığı (Temmuz) $45.20b -- $42.80b $42.75b Orta

Çin İthalat (Yıllık Değişim, %) (Temmuz) 18.00% -- 17.20% -- Orta

Çin ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Temmuz) 04:30 5.60% -- 5.50% -- Orta

Çin TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Temmuz) 04:30 1.50% -- 1.50% -- Orta

İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Haziran) 11:30 -0.20% -- -0.20% -- Orta

ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Temmuz) 15:30 2.10% -- 1.90% -- Orta

ABD ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Temmuz) 15:30 2.30% -- 2.00% -- Orta

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (5 Ağustos) 15:30 -- -- 240k -- Orta

Çin M2 Para Arzı (Yıllık Değişim, %) (Temmuz) 9.40% -- 9.40% -- Orta

Almanya TÜFE (Yıllık Değişim %) (Temmuz, Nihai) 09:00 1.50% -- 1.50% -- Yüksek

Türkiye Cari Denge (Haziran) 10:00 -3.90b -- -5.24b -- Yüksek

ABD TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Temmuz) 15:30 1.80% -- 1.60% -- Orta

11 Ağustos Cuma

Haftalık Veri Takvimi

07 Ağustos Pazartesi

09 Ağustos Çarşamba

10 Ağustos Perşembe


