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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
8 Mayıs 2017 

● ABD Merkez Bankası Fed, 2-3 Mayıs tarihli toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini %0.75-%1.00 

aralığında bıraktı. Karar oybirliği ile alındı. Karar metninde Mart ayı toplantısından bu yana, ekonomik aktivitedeki 

yavaşlamaya rağmen işgücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği belirtiliyor. Hanehalkı harcamalarındaki artışın sınırlı 

kaldığı ancak harcamalardaki büyümeyi oluşturan temellerin sağlam olduğu ifade ediliyor. Mart ayında çekirdek enflasyo-

nun gerilediği, diğer yandan 12 aylık enflasyonun %2 hedefine yakın seyrettiği belirtiliyor. FOMC ilk çeyrekte büyümedeki 

yavaşlamanın geçici olduğunu düşünürken, para politikasında kademeli değişikliklerle birlikte ekonomik aktivitede ılımlı 

artışın devam etmesini, istihdam piyasası koşullarının daha da güçlenmesini ve enflasyonun orta vadede %2 seviyesinde 

dengelenmesini bekliyor. Komitenin ekonomik koşulların faiz oranında kademeli artırımlara izin verecek şekilde gelişmesi-

ni beklediği ve Fed faiz oranının bir süre uzun vadedeki seviyesinin altında seyretmesinin beklendiği ifade ediliyor. Mayıs 

ayı toplantısı karar metninde, faiz oranının 25 baz puan artırıldığı Mart ayı toplantısından farklı olarak ekonomik aktivite ve 

hanehalkı harcamalarındaki artışın sınırlı kalmasından bahsedilirken, diğer yandan işsizlik oranındaki azalma ve sabit ser-

maye yatırımlarındaki güçlenmeye dikkat çekilmiş. Komitenin, ilk çeyrekteki yavaşlamanın geçici olduğunu belirtmesi, bek-

lentilerin altında gelen ilk çeyrek büyümesinin para politikası kararı üzerinde etkili olmayabileceği şeklinde yorumlanabilir.  

● ABD’de Nisan ayında tarım dışı istihdam 190 bin olan beklentilerin üzerinde, 211 bin kişi arttı. Mart ayındaki 98 

binlik artış 79 bin, Şubat ayındaki 219 binlik artış 232 bin olarak revize edildi. İşsizlik oranı %4.5’ten %4.4’e geriledi 

(Beklenti: %4.6). Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda %0.3 (Beklenti: %0.3), yıllık bazda ise %2.5 arttı (Önceki %2.5). 

İşgücüne katılım oranı %63 seviyesinden %62.9’a geriledi. Mart ayında hava koşullarının olumsuz etkisi ile kısıtlı artış 

gösteren istihdam piyasası Nisan ayında güçlü bir artışla güçlü seyrine geri dönmüş oldu. İşsizlik oranı ise %4.4 ile 2009 

küresel krizi öncesi seviyelerde. Nisan ayı istihdam verileri Fed’in Mayıs faiz kararı metninde ekonomiye dair yorumlarını 

destekliyor. Kazançlar tarafında ise, istihdam piyasasındaki olumlu gelişmelere rağmen, güçlü bir ivmelenme Nisan itiba-

rıyla gerçekleşmiş değil. 2016’nın ikinci yarısından itibaren saatlik kazançların yıllık artış hızında bir ivmelenme yaşanmış-

tı. Fakat bu hareket son iki aydır yerini bir yavaşlamaya bırakmış durumda. Saatlik kazançlarda yıllık artış oranı 2009 ön-

cesinde %3’ün üzerinde seyrediyordu. İstihdam piyasasındaki olumlu gelişmeler kazançlara yansımadığı sürece, Fed’in 

sıkılaştırma adımlarının yavaş ve kademeli şekilde devam etmesi beklenebilir. Fed’in yılın devamında 2 faiz artırımı bek-

lentisine paralel olarak opsiyon fiyatlamaları Haziran ve Aralık ayında %0.25’lik iki faiz artırımına işaret ediyor. Bloomberg 

beklentilerine göre Fed’in Haziran ayında faiz artırma olasılığı da %100’e çıkmış durumda.  

●2017 1.çeyrekte Euro Bölgesi ekonomisi bir önceki yılın aynı dönemine göre beklentilere paralel %1.7 büyüdü 

(Önceki:%1.8). GSYH  bir önceki çeyreğe göre ise %0.5 büyüdü (Önceki:%0.5). Euro Bölgesi ekonomisindeki to-

parlanmanın ABD ve İngiltere’den daha yüksek bir hızla 

devam etmesi parasal sıkılaştırma konusunda ihtiyatlı ha-

reket eden Avrupa Merkez Bankası’nın Haziran ayı toplan-

tısında tahvil alım programını azaltmaya yönelik sinyal ver-

meye başlaması ihtimalini destekliyor. Euro Bölgesi’nde 

Nisan ayında PMI endekslerinin son 6 yılın, ekonomik gü-

venin ise son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkması da 

büyümenin 2.çeyrekte de devam edebileceğine işaret edi-

yor. Brexit sürecinin yanı sıra Eylül ayında Almanya’da 

yapılacak federal seçimler ve tarihi önümüzdeki aylarda 

belli olacak İtalya genel seçimleri ise Avrupa ekonomisindeki aşağı yönlü siyasi risklerin başında geliyor. 
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Enflasyon, Nisan 2017 

● Nisan ayında TÜFE aylık %1.31 artış (beklenti: %1.30 – 

Bloomberg) gösterdi. Yıllık TÜFE %11.29’dan %11.87 se-

viyesine yükseldi. C tanımlı (eski I tanımlı) çekirdek enflas-

yon göstergesi yıllık bazda beklentilerin (beklenti: %9.92 

artış – Bloomberg) altında %9.42 arttı (Mart: %9.46). 

● Nisan ayında gıda fiyatları %1.23 arttı. Yıllık gıda enflas-

yonu %12.53 seviyesinden, %15.63’e yükseldi. Gıda fiyat-

larındaki baz etkisi ve bu kalemde oynaklığın yüksek seyri, 

manşet enflasyonu artırmaya devam etti. Konut, su, elekt-

rik, gaz ve diğer yakıtlar kaleminde aylık bazda fiyatlar %0.21 arttı. Yıllık fiyat artışı %7.53 seviyesine yükseldi. Alkollü İçe-

cekler ve Tütün kaleminde fiyatlar aylık bazda %0.01 arttı. Bu kalemde yıllık fiyat artışı %21.65’e geriledi (Mart: %21.71). 

Ulaştırma grubunda fiyatlar aylık bazda %0.84 arttı. Yıllık bazda ulaştırma grubunda fiyat artışı Mart ayındaki %17.69 sevi-

yesinden %17.94’e yükseldi. Giyim grubu fiyatları %9.31 ile aylık bazda en fazla artan grup oldu. Bu kalemde yıllık enflas-

yon %5.17 oldu. Lokanta ve oteller kaleminde aylık fiyat artışı %0.96 oldu. Bu kalemde yıllık fiyat artışı %9.27 olarak ger-

çekleşti. 

● Çekirdek enflasyon göstergelerinden C (Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç 

TÜFE - eski I tanımlı) göstergesinde yıllık artış baz etkisi ile bir miktar yavaşlamış durumda. C göstergesi aylık %1.89, yıl-

lık bazda ise %9.42 (Mart: %9.46) artış gösterdi. B (İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç 

TÜFE - eski H tanımlı) göstergesi aylık bazda %1.73, yıllık bazda ise %9.12 (Mart: %9.07) artış gösterdi. Yurt içi üretici 

fiyatlarında aylık %0.76’lık artış yaşandı. Yıllık Yİ - ÜFE Mart ayındaki %16.09 seviyesinden %16.37 seviyesine yükseldi.  

● Gıda fiyatlarındaki hızlı artış baz etkisi sebebiyle Mayıs ayında da devam edebilir. Giyim grubunda da fiyatlar mevsimsel 

etkiler ile artmaya devam ederek, Mayıs ayında da manşet enflasyonda artışa neden olabilir. Bu da manşet enflasyondaki 

artışın önümüzdeki ay da devam etmesine neden olabilir. Yıllık enflasyon Nisan – Mayıs aylarında yıl içi tepe noktasına 

ulaşabilir. Bu seviyeden sonra aşağı yönlü bir hareket gerçekleşse de, enflasyonun Aralık ayına kadar çift haneli seviyeler-

de kalması beklenebilir. Enflasyonda yaşanması beklenen aşağı yönlü hareketin boyutu konusunda çekirdek göstergeler-

deki hareket önemli olacak. C göstergesindeki yıllık artış Ekim 2016’dan bu yana ilk defa Nisan ayında gerileme gösterdi. 

Bu gerilemedeki asıl etken baz etkisi olsa da, Nisan ortasından beri kurda yaşanan olumlu gelişmelerin fiyatlama davra-

nışlarındaki yansıması yakından takip edilecek. Enflasyonda yaşanan göreceli gerilemenin TCMB’nin para politikasındaki 

sıkı duruşunu değiştirmesi beklenmemeli. Hali hazırda, TCMB beklenti anketine göre 24 ay sonrası enflasyon beklentileri 

%7.9 ile hedef aralığının üzerinde. TCMB geçen hafta açıklanan enflasyon raporunda para politikasının enflasyona odaklı 

belirlenmeye devam edeceği vurgusunda bulunmuştu. Bu sebeple orta vadeli beklentilerde ciddi bir iyileşme yaşanmadan 

para politikasında sıkı duruşun devam etmesi beklenebilir. 

PMI İmalat, Nisan 2017 

● PMI İmalat Endeksi Nisan ayında 51.7 seviyesinde gerçekleşti. Mart ayında sert bir yükselişle 52.3 seviyesine çıkan en-

deks Nisan ayında bir miktar yavaşlamaya rağmen 50 seviyesinin üzerinde kalarak imalat sektöründe iktisadi faaliyetin 

arttığına işaret ediyor. İmalat sektöründe Nisan ayında gözlemlenen toparlanmada yeni iş hacmi ve yeni ihracat siparişle-

rindeki artış etkili oldu. Yeni ihracat siparişlerindeki artışa paralel ihracat performansında da olumlu gelişmeler yaşanıyor. 

Mart ayında bir önceki seneye göre %14 artış gösteren ihracat, öncü verilere göre Nisan ayında da %7.4 artmış durumda. 

İhracatın büyümeye ve cari açığa olumlu katkı yapması beklenebilir. 

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Yurt İçi Gelişmeler 

8 Mayıs 2017 
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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

 

Dolar ve Euro libor faizleri yatay seyretti. 

Avrupa ve Japonya’da hisse senetleri değer kazandı. 

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

Geçtiğimiz hafta TL varlıklar değer kaybetti. 

8 Mayıs 2017 
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TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti % 11.94’e yükseldi. Gösterge tahvil getirisi %11.28 seviye-
sinde.  
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Avrupa para birimleri değer kazandı. 

Emtialar değer kaybetti. 

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

8 Mayıs 2017 



6 

 

Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

8 Mayıs 2017 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Mart) 10:00 2.10% -- 1.00% -- Yüksek

Türkiye Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, %) (Mart) 10:00 0.50% -- -0.40% -- Yüksek

Çin Dış Ticaret Açığı (Nisan) $35.20b -- $23.93b $23.92b Orta

Çin İhracat (Yıllık Değişim, %) (Nisan) 11.30% -- 16.40% -- Orta

Çin İthalat (Yıllık Değişim, %) (Nisan) 18.00% -- 20.30% -- Orta

Almanya Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, % ) (Mart) 09:00 -0.60% -- 2.20% -- Orta

10 Mayıs Çarşamba

Çin ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Nisan) 04:30 6.70% -- 7.60% -- Orta

Çin TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Nisan) 04:30 1.10% -- 0.90% -- Orta

Çin M2 Para Arzı (Yıllık Değişim, %) (Nisan) 10.80% -- 10.60% -- Orta

Türkiye Cari Denge (Mart) 10:00 -3.25b -- -2.53b -- Yüksek

İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Mart) 11:30 2.00% -- 2.80% -- Orta

İngiltere İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Miktarı 14:00 435b -- 435b -- Orta

İngiltere İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranı 14:00 0.25% -- 0.25% -- Orta

ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Nisan) 15:30 1.70% -- 1.60% -- Orta

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (6 Mayıs) 15:30 -- -- 238k -- Orta

ABD ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Nisan) 15:30 2.10% -- 2.30% -- Orta

Almanya TÜFE (Yıllık Değişim %) (Nisan, Nihai) 09:00 2.00% -- 2.00% -- Yüksek

Almanya GSYH (Çeyreklik Değişim, %) (1. Çeyrek, Geçici) 09:00 0.70% -- 0.40% -- Yüksek

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, % ) (Mart) 12:00 0.40% -- -0.30% -- Orta

ABD Perakende Satışlar (Aylık Değişim, %) (Nisan) 15:30 0.60% -- -0.20% -- Orta

ABD TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Nisan) 15:30 2.30% -- 2.40% -- Orta

ABD Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Mayıs, Geçici) 17:00 97 -- 97 -- Orta

Haftalık Veri Takvimi

08 Mayıs Pazartesi

09 Mayıs Salı

11 Mayıs Perşembe

12 Mayıs Cuma


