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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

9 Ocak 2017 

● Fed, politika faizinin %0.50 – %0.75 aralığına yükseltilmesi kararının alındığı Aralık ayı toplantısı tutanaklarını 

yayımladı. Aralık toplantısında Fed üyeleri ABD ekonomisine dair beklentilerini olumlu yönde revize etmişti. Top-

lantı tutanaklarına göre ekonomik beklentilerin iyileşmesinde en önemli faktör, göreve gelecek yeni yönetimin mali politi-

kalarında genişlemeci adımlar atacak olması. Bütün üyeler, politika değişikliklerinin büyüme üzerinde olumlu etkisi olaca-

ğı görüşünde. Fakat, tutanaklarda mali politikalarda yapılacak değişikliklerin zamanlaması, boyutu ve içeriği konusunda 

ciddi bir belirsizlik olduğu belirtilmiş. Aşağı yönlü riskler arasında Dolar’ın değer kazanması, bazı ülkelerde finansal kırıl-

ganlıkların artması ve faiz oranlarının uzun zamandır düşük seviyelerde seyretmesi sıralanmış. Enflasyon konusunda, 

güçlü seyreden ekonomi ve artan petrol fiyatlarının yukarı yönlü baskısı olabileceği, buna karşılık Dolar’daki değerlenme-

nin yukarı yönlü hareketi kısıtlayabileceği belirtilmiş. Mali politikalarda değişikliklerin boyutu, zamanı ve içeriğinin bilinme-

mesinin Fed’in iletişimi konusunda da sorunlar yaratacağı vurgulanmış. Önümüzdeki dönemde, Fed yetkililerin açıklama-

ları küresel piyasalarda oynaklığın artmasına neden olabilir. ABD’de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların belirsizliği 

ise Fed’in izleyeceği para politikasının öngörülebilirliğini azaltan bir faktör. Fed’in Aralık toplantısındaki şahin duruşu ve 

2017’de para politikasındaki kademeli sıkılaşma, buna karşılık diğer gelişmiş ülkelerde faizlerin sıfır veya negatif oranlar-

da olması, Dolar’daki güçlenmenin 2017 yılında da devam etmesine neden olabilir. 

● Euro Bölgesinde Aralık ayında yıllık enflasyon ilk hesaplamalara göre Eylül 2013’ten bu yana en yüksek seviye-

si olan %1.1’e yükseldi (Kasım %0.6, Beklenti: %1). Aralık ayında en yüksek fiyat artışı gösteren kalem %2.5 ile enerji 

olurken (Kasım:%-1.1), işlenmemiş gıda fiyatları %2.1 (Kasım: %0.7), hizmet fiyatları ise %1.2 arttı. Bölgedeki fiyat artı-

şında büyük ölçüde Almanya’da yıllık TÜFE’nin %1.3 olan beklentilerin üzerinde, %1.7 artması etkili oldu. Euro Bölge-

si’nde yıllık çekirdek enflasyon ise %0.9 olarak gerçekleşti. Üretici fiyatları da kasım ayında %0.1 artarak, Haziran 

2013’ten bu yana ilk kez artış gösterdi. Artan petrol ve üretici fiyatları, TÜFE’nin önümüzdeki aylarda da yükselmeye de-

vam edebileceğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde enflasyonun Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hedefi olan %2 se-

viyesine doğru hızlı yükselişi sürdürmesi ve Almanya’dan gelen faiz artırımı yönündeki baskıların artması, Banka’nın para 

politikasındaki sıkılaşmanın hızlanmasına neden olabilir. Aralık ayı toplantısında ECB, tahvil alımını aylık 80 milyar euro-

dan 60 milyar euroya indirerek 2017 yılı sonuna kadar uzatmıştı. 19 Ocak’ta yapılacak toplantıda ise para politikasında 

herhangi bir değişiklik beklenmiyor.  

● ABD’de Aralık ayında tarım dışı istihdam 170 bin olan beklentilerin 

altında 156 bin kişi arttı. Kasım ayında 178 bin olan artış ise 204 bin 

olarak revize edildi. İşsizlik oranı beklentilere paralel %4.7 olarak gerçek-

leşti (Kasım: %4.6). Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda %0.4 

(Beklenti: %0.3), yıllık bazda ise %2.9 arttı (Beklenti:%2.8). İşgücüne katı-

lım oranı değişmeyerek Kasım ayındaki %62.7 seviyesindeki seyrini sür-

dürdü. Tarım dışı istihdamdaki artış Aralık ayında beklentilerin altında 

olmakla birlikte, revize edilen Kasım ayı verisiyle birlikte değerlendirildiğin-

de 2016 yılı başından bu yana aylık ortalama 180 binlik artışını sürdürmüş oldu. 2016 yılındaki yıllık toplam istihdam artı-

şı ise 2012’den bu yana en düşük seviyesinde. Bununla birlikte işsizlik oranı, mevcut Fed üyelerinin tam istihdam durumu 

olarak kabul ettiği %4.8 seviyesinin altında. İşsizlik oranının 2010 yılında yükseldiği %10 seviyelerinden, hızla toparlana-

rak 2016 sonunda %4.7’ye kadar inmesi kısmen işgücüne katılım oranındaki düşüşten kaynaklanıyor. İş gücüne katılım 

oranı son 1 yılda hafif toparlanma göstermesine rağmen, kriz öncesindeki %66 seviyesinin gerisinde seyrediyor. Saatlik 

kazançlar ise sıkı istihdam piyasasının yarattığı enflasyonist baskıyla toparlanmayı sürdürüyor. Saatlik kazançlar Aralık 

2016’da yıllık %2.9 artarak küresel krizden bu yana en yüksek artışı gösterdi. İş gücü piyasasının durumu ve enflasyon 

üzerinde yaratması beklenen yukarı yönlü baskı, Fed’in Aralık ayında açıkladığı faiz patikasını destekliyor.  
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Enflasyon, Aralık 2016 

● Aralık ayında TÜFE aylık %1.64 artış (beklenti: %0.9 – Bloomberg) gösterdi. Yıllık TÜFE %7.00’dan %8.53 seviyesine 

yükseldi. I tanımlı çekirdek enflasyon göstergesi yıllık bazda beklentilerin (beklenti: %7.13 artış – Bloomberg) üzerinde %

7.48 arttı (Kasım: %6.99). 

● 2016’da yüksek oynaklık göstererek enflasyon gelişmelerinde 

etkili olan gıda fiyatları Aralık ayında manşet enflasyona 78 baz 

puan katkı yaptı. Bu grupta fiyatlar aylık bazda %3.29 yükseldi. 

Yıllık gıda enflasyonu Kasım ayındaki %3.55 seviyesinden %

5.65 seviyesine yükseldi. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıt-

lar kaleminde aylık bazda fiyatlar %0.95 arttı. Yıllık fiyat artışı %

6.42 seviyesine yükseldi. Aralık ayı başında yapılan zamların 

etkisi ile Alkollü İçecekler ve Tütün kalemi %7.33 ile aylık bazda 

en çok fiyat artışı gösteren kalem oldu. Yıllık bazda artış %31.6 seviyesine yükseldi. Ulaştırma grubunda fiyatlar, benzin ve 

dizel zamlarının etkisi ile, aylık bazda %1.97 arttı. Yıllık bazda ulaştırma grubunda fiyat artışı Kasım ayındaki %9.6 seviye-

sinden %12.4’e yükseldi. Giyim grubunda fiyatlar Aralık ayında aylık bazda %2.55 düşüş gösterdi. Giyim kalemi manşet 

enflasyona 19 baz puan negatif katkı yaptı. Yıllık giyim enflasyonu %4.59’dan %3.98 seviyesine geriledi. Lokanta ve Otel-

ler kaleminde aylık fiyat artışı %0.44 oldu. Bu kalemde yıllık fiyat artışı %8.6 olarak gerçekleşti. 

● H tanımlı özel kapsamlı TÜFE (Gıda, Enerji, Alkollü içecekler, Tütün ürünleri, ve Altın hariç TÜFE)  aylık %0.41 arttı. I 

tanımlı çekirdek enflasyon göstergesi (Gıda, Enerji,  Alkollü ve Alkolsüz içecekler, Tütün ürünleri, ve Altın hariç TÜFE) ay-

lık %0.35 arttı. Manşet enflasyondaki sert artışa paralel olarak, Temmuz – Kasım döneminde yavaşlama gösteren yıllık 

çekirdek enflasyon göstergeleri de Aralık ayında yükseldi . Yıllık H tanımlı çekirdek enflasyon göstergesi %7.29’a (önceki 

ay: %6.89), I tanımlı çekirdek enflasyon %7.48’e (önceki ay: %6.99) yükseldi. Kurda son dönemde yaşanan değer kaybı 

Aralık ayı itibarıyla fiyatlama davranışlarına olumsuz yansımaya başlamış durumda. Kurdaki değer kaybının gecikmeli etki-

leri ile çekirdek enflasyonda önümüzdeki dönemde bir miktar daha artış beklenebilir. 

● Yurt içi üretici fiyatlarında aylık %2.98’lik artış yaşandı. Yıllık ÜFE Kasım ayındaki %6.41 seviyesinden %9.94 seviyesine 

yükseldi. Alt kalemlerde artışlar hammaddede yıllık %13.83, dayanıklı tüketim mallarında %11.75, dayanıksız tüketim mal-

larında %6.41,  enerjide %4.53 (Aylık: %5.06), sermaye mallarında ise %9.32 seviyesinde. Son iki aydır sert arış gösteren 

üretici fiyatları, önümüzdeki dönemde tüketici fiyat endeksine yukarı yönlü baskı oluşturabilecek başka bir risk faktörü. 

● Aralık ayı başında uygulanan zamların etkisi ile yılsonunda TCMB’nin hedef aralığı olan %3 – 7 aralığının üstüne çıkma-

sı beklenen yıllık enflasyon oranı gıda fiyatlarının da etkisi ile 2016’yı piyasa beklentilerinin üzerinde kapamış oldu. Gıda 

fiyatlarındaki seyir 2017 yılında da enflasyon gelişmeleri üzerinde etkili olacak. Gıda fiyatlarında olumsuz hava koşulları ve 

Rusya’nın Türkiye’ye uyguladığı ekonomik kısıtlamaların kaldırılması fiyatlara yukarı yönlü baskı yapabilir. TCMB ile ortak-

laşa çalışmalar sürdüren Gıda Komitesi’nin uygulamaları ise bu kalemde oynaklığı bir miktar kısıtlayabilir. İç talepte son 

dönemde yaşanan yavaşlama da enflasyonda aşağı yönlü baskı yapabilecek bir etken. Öte yandan, kurdaki değer kaybı 

ve üretici fiyatlarındaki artış ise enflasyonda yukarı yönlü bir hareket yaratabilir. Özellikle 2017’nin ilk çeyreğinde, yukarı 

yönlü etkenlerin ağır basması ve enflasyon oranının artması beklenebilir. Kasım ayında kurda yaşanan sert değer kaybı 

sonucu para politikasını beklentinin üzerinde sıkılaştıran ve Aralık’ta kurdaki hareketin görece kısıtlı kalması ile faiz oranla-

rında değişikliğe gitmeyen TCMB’nin Aralık ayı enflasyon gerçekleşmeleri ve enflasyonu olumsuz etkileyecek faktörlerin 

kısa dönemde daha ağır basabilecek olması göz önünde bulundurulduğunda, 24 Ocak’ta yapılacak PPK toplantısına ka-

dar gecelik ortalama fonlama maliyetini kademeli artırması ve toplantıda sıkılaştırma yönünde adım atması beklenebilir. 

 

9 Ocak 2017 
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USD ve Yen lİbor faizleri yükseldi. 

Küresel hisse senetleri değer kazandı.  

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

Geçtiğimiz hafta TL varlıklar değer kaybetti. 

9 Ocak 2017 
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Gösterge tahvil getirisi %10.69 seviyesinde. 
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Küresel para birimleri dolara karşı değer kazandı. 

VIX Endeksi düştü.  

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

9 Ocak 2017 
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2017 farklı bir yıl olabilecek mi?  

 

2016 yılı İngiltere’de Brexit, ABD’de Donald Trump’ın başkan seçilmesi gibi birçok sürpriz olayın yaşandığı bir yıl oldu. Yıl 

boyunca devam eden belirsizlikler piyasalarda oynaklığın yüksek seyretmesine neden olurken, dünya ekonomisinin 2016 

yılında %3.1 ile son 10 yılın ortalaması olan %3.7’nin altında büyüdüğü tahmin ediliyor. 2017 yılı da risklerin ve belirsizlikle-

rin azalacağı bir yıl olacak gibi görünmüyor. Avrupa’da birçok ülkede seçimler yapılacak, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden 

çıkış süreci başlayacak ve Trump’ın başkanlığında ABD ekonomisi yeni bir döneme girecek. Tüm bu değişiklikler de yeni 

riskleri beraberinde getiriyor. 

 

Tüm belirsizliklere karşın dünya ekonomisinde büyümenin ABD önderliğinde 2016’ya oranla daha yüksek olabile-

ceği tahmin ediliyor. ABD ekonomisi 2016 yılı 3. çeyreğinde %3.5 bü-

yüdü. 2016 yılı genelinde de %1.6 büyüdüğü tahmin ediliyor.  ABD’de 

Trump’ın başkan seçilmesinin piyasaları kötü etkilemesi bekleniyordu an-

cak tam tersi oldu. Seçim sonuçlarının belli olmasından bugüne kadar ABD 

S&P hisse senedi endeksi %6 değer kazanırken, dolar endeksi de %4 ar-

tışla 2002’den beri en yüksek seviyesine çıktı. ABD’de makroekonomik 

veriler de olumlu havayı destekliyor, Michigan Üniversitesi tüketici hissiyat 

endeksi Kasım ayında aylık bazda %7.6, Aralık ayında %4.7 artış göstere-

rek 2005’ten beri en yüksek seviyesi olan 98.2’ye ulaştı.  Piyasalar Trump’ın dünya ticaretini azaltacak korumacı politikalara 

yönelme ihtimalinden çok kamu harcamalarını artırmak, vergileri azaltmak gibi mali politikalarla  büyümeyi ivmelendireceği-

ni fiyatlıyor. Kamu harcamalarındaki artış ile ekonomide hızlanma ve talep artışı yaşanabilir. Artan talebin enflasyon üzerin-

de yarattığı yukarı yönlü baskı ile Fed, Aralık toplantısında belirtildiği gibi üç adet faiz artırımına gidebilir. Bu durumda, Dolar 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülke birimlerine karşı değer kazanır ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları faiz artırımına 

gitmek zorunda kalabilir.  

Trump seçim vaatlerine paralel olarak kamu harcamalarını bir miktar artırabilir. Fakat Trump’ın uygulamayı vadettiği vergi 

kesintileri ve altyapı harcamaları ABD bütçesine ve borç stokuna ciddi yük bindirecek boyutta. Merkezi yönetim borcunun 

ABD ekonomisine oranının kısa vadede %100’ün üzerine çıkarabileceği öngörülüyor. Seçim dönemindeki beyanları boyu-

tunda radikal davranamayabilir. Mali politikaların ekonomi üzerindeki etkileri para politikalarından daha gecikmeli yansır ve 

yatırımların dönüşü zaman alabilir. Bu doğrultuda, Fed de para politikasında ani bir değişime gitmeden önce hem mali taraf-

ta atılacak adımları hem de bu adımların etkilerini görmeyi tercih edebilir.  

 

ABD ekonomisine dair iyimserliğe karşın Euro Bölgesi’nde 2017 yılında yapılacak seçimler en önemli risk unsuru. 

2016 yılında Euro Bölgesi’nde büyüme oranı ılımlı seyretti (2015: %2, 2016T: %1.6). Ancak tahminlere bakıldığında 2017 

yılında ortalama büyüme beklentilerinin %1.5 seviyesinde olduğu görülüyor. 2016 yılında Brexit’in İngiltere ekonomisi üze-

rindeki etkisi henüz belirgin değilken (3. çeyrekte bir önceki yılın 3. çeyreğine göre  %2.2 büyüdü) 2017 yılından itibaren bu 

etkinin hissedilmesi beklenebilir. İngiltere ile AB arasındaki görüşmelerin Mart ayında başlaması bekleniyor ve münazarala-

rın gidişatı Brexit’in yumuşak bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirleyecek. Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomi-

leri olan Almanya, Fransa, Hollanda ve İtalya’da seçim yılına giriliyor olması ve seçimlerde popülist hareketlerin ön plana 

çıkmasının yarattığı belirsizlikler Euro Bölgesi büyümesini daha da aşağıya çekebilir. 

 

9 Ocak 2017 

Makro Ekonomi & Strateji 
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Ekonomik gidişattaki farklılaşma para politikalarındaki ayrışmanın 2016 yılında olduğu gibi devam etmesine neden 

olacak. Olumlu gidişata Fed faiz artırımlarıyla cevap verirken, diğer 

Merkez Bankalarının gevşek para politikalarına devam etmesi beklenebi-

lir (Yandaki Grafik). Piyasa beklentisi Fed’in iki kez faiz artıracağı yönün-

de, Fed üyeleri ise üç faiz artırımı beklentisiyle daha şahin bir tutum ser-

giliyor. Brexit görüşmelerinin başlamasının sterlin üzerinde baskı yarat-

ması ve Euro Bölgesi’nde yapılacak seçimler bu iki ekonomiye dair belir-

sizlikleri artırabilir. Özellikle Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını mev-

cut negatif seviyelerde tutup, varlık alım programına devam ederken, 

Fed’in sıkılaşma yönünde adımlar atacağı beklentisi paritedeki aşağı 

yönlü hareketin devam etmesine neden olabilir.  

 
Gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) ise doların güçlenmesi, faizlerin artması ve siyasi risklerle 2017 yılına olumsuz bir 

ortamda başlasa da gelişen ülkelerde büyümenin devam etmesi ve emtia talebinin artması GOÜ’lerin 2016’ya göre 

daha olumlu bir büyüme performansı göstermesine neden olabilir (IMF beklentileri 2016: 4.2% 2017: 4.6%). 2016 yılı 

başında en büyük endişe kaynağı olan Çin’de iç talebe dayalı büyüme 

modeline geçiş sürecinde beklendiği kadar sert bir düşüş görülmemesi 

ve büyümenin %6.0-7.0 aralığına oturmuş olması bu yıl için Çin’e dair 

endişelerin sınırlı olmasına neden oluyor. Gelişmiş ülkelerde de büyüme-

nin ABD önderliğinde devam etmesi emtia ihracatçısı GOÜ’ler için 

2017’de pozitif etki yaratabilir. Fed’in faiz artırıyor olması GOÜ’lere ser-

maye akımlarının son iki yıldır sınırlı kalmasına neden olsa da büyümede 

beklentilerin daha olumlu olmasıyla artan jeopolitik risklere rağmen 

GOÜ’lere ilginin 2017 yılında da 2016’ya yakın seviyelerde olması bekle-

nebilir (Yandaki Grafik). 

 

Türkiye’de jeopolitik risklerin devam etmesi en önemli risk unsuru. Türkiye ile aynı sepette yer alan Brezilya, Rusya ve 

Güney Afrika gibi ülkelerde büyüme beklentileri 2016 yılına göre olumlu 

olsa da Türkiye’ye göre daha aşağıda kalıyor (Yandaki grafik). Yapısal 

göstergelere bakıldığında da Türkiye benzer ülkelere göre daha sağ-

lam. Türkiye’nin en önemli dengesizliği olan cari açık petrol fiyatlarında-

ki olumlu seyre paralel 2016 yılında GSYH’nın %3.9’una gerilemişti. 

2017 yılında petrol fiyatlarındaki artışla (Brent petrol: 2016 ortalama: $ 

46, 2017 beklenti: $ 57) cari açık yükselecek olsa da, cari açığın 

GSYH’ya oran olarak %5’inin altında kalması beklenebilir. Mali disiplin 

ise ekonomi için en önemli çapa olmaya devam ediyor. Brezilya GSYH’nın %10’unu aşan bütçe açığı ve %2.8 faiz dışı açık 

verirken, Türkiye’de bütçe açığı GSYH’nın %0.8’i ve faiz dışı fazla ekonominin %1.2’si kadar. 2017 yılında büyümeye des-

tek olmak için bütçede gevşemeye gidilse de bütçe açığının %2 civarında olması  (Maastrict Kriteri: %3) ve borç/GSYH ’nın 

%20 seviyelerde kalması beklenebilir (Maastrict Kriteri: %30).  

9 Ocak 2017 

Makro Ekonomi & Strateji 
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Diğer taraftan, reel sektörün 213 milyar $ seviyesine ulaşan döviz açık pozisyonu kurdaki değer kaybı ile beraber endişe 

yaratıyor. Ancak bunu dengeleyici unsurlar mevcut. Reel sektör döviz 

açığı verirken, hane halkının döviz fazlası bulunuyor. Kamu ve ban-

kacılık sektörünün döviz pozisyonu ise dengeli (Yandaki Grafik). Ser-

maye yapısı güçlü bankacılık sektörü (Sermaye yeterlilik oranı 

(Kasım, 2016) %15.3) uluslararası kıstaslara uygun şekilde hareket 

ederek reel sektöre yeniden yapılandırma ile gerekli desteği verebile-

cek durumda.  

Güçlü ekonomik göstergelere ve sağlam bir bankacılık sistemine rağ-

men Türk Lirası’ndaki değer kaybı 2016 yılında özellikle ABD seçim-

leri sonrasında artan oranda devam etti. Bu dönemde diğer gelişmekte olan ülke para birimleri de dolara karşı negatif per-

formans göstermiş olsa da artan jeopolitik riskler Türk Lirası’nda yaşanan kaybın benzer ülkelerden yüksek seviyede olma-

sına yol açtı. Türkiye önümüzdeki dönemde yüksek getiri sunarak kısa vadeli yatırımları çekmeyi tercih etmektense, kırıl-

ganlıkların temelinde yatan konulara odaklı reform programlarını uygulamaya tüm politika yapıcıların ortak çabası ile devam 

ederse, belirsizliklerin arttığı dönemlerde yüksek oynaklığın etkilerini kısıtlı seviyede tutabilir.  
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

9 Ocak 2017 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Türkiye Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, %) (Kasım) 10:00 -- -- 3.70% -- Yüksek

Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Kasım) 10:00 3.60% -- 2.00% -- Yüksek

Almanya Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, % ) (Kasım) 10:00 0.70% -- 0.30% -- Orta

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

Çin ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Aralık) 04:30 4.80% -- 3.30% -- Orta

Çin TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Aralık) 04:30 2.20% -- 2.30% -- Orta

Çin M2 Para Arzı (Yıllık Değişim, %) (Aralık) 11.40% -- 11.40% -- Orta

11 Ocak Çarşamba

Türkiye Cari Denge (Kasım) 10:00 -2.50b -- -1.68b -- Yüksek

İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Kasım) 12:30 0.50% -- -1.10% -- Orta

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, % ) (Kasım) 13:00 0.50% -- -0.10% -- Orta

Euro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası Toplantı Tutanakları 15:30 Orta

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (7 Ocak) 16:30 -- -- 235k -- Orta

ABD Perakende Satışlar (Aylık Değişim, %) (Aralık) 16:30 0.50% -- 0.10% -- Orta

ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Aralık) 16:30 1.50% -- 1.60% -- Orta

ABD ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Aralık) 16:30 1.50% -- 1.30% -- Orta

ABD
Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Ocak, 

Geçici)
18:00 98.6 -- 98.2 -- Orta

Çin İthalat (Yıllık Değişim, %) (Aralık) 3.00% -- 6.70% 4.70% Orta

Çin İhracat (Yıllık Değişim, %) (Aralık) -3.80% -- 0.10% -1.60% Orta

Çin Dış Ticaret Açığı (Aralık) $47.55b -- $44.61b $44.23b Orta

Haftalık Veri Takvimi

09 Ocak Pazartesi

10 Ocak Salı

12 Ocak Perşembe

13 Ocak Cuma


