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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

11 Ocak 2016 

● ABD'de Tarım dışı İstihdam Aralık'ta 292 bin artış gösterdi. İşsizlik oranı %5.0 seviyesinde sabit kaldı. ABD’de Aralık ayı 

Tarım dışı istihdam 200 bin olan beklentilerin oldukça üzerinde 292 bin artış gösterdi. Kasım ayında 211 bin olarak açıklanan artış ise 

252 bin olarak revize edildi. İşsizlik rakamı bir önceki aya göre değişmedi ve %5.0 olarak gerçekleşti. Saatlik kazançlar verisi ise aylık 

bazda %0.2 olan artış beklentisini karşılamadı ve sabit kaldı. Saatlik kazançlar yıllık bazda %2.7 olan piyasa beklentisinin altında %2.5 

artış gösterdi. İşgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre hafif 

artışla %62.6 seviyesinde gerçekleşti. Aralık ayında gelen ilk faiz 

artırımından sonra açıklanan ilk istihdam verisi Fed’in kararını 

destekler yönde. Fakat, işgücü piyasasındaki güçlü toparlanmaya 

rağmen kazançlarda beklenen artışın gerçekleşmemesi, enflasyonun 

ABD’de hala hedefin altında seviyelerde devam edeceği beklentisini 

kuvvetlendiriyor. Hafta içi yaptığı açıklamalarda Fed Başkan 

Yardımcısı Fischer beklentisinin 25 baz puanlık 4 faiz artırımı 

olduğunu belirtmişti. Fischer, açıklamasında Çin’in başı çektiği küresel 

belirsizliklerin Fed’in faiz patikasını değiştirebileceğini belirtmişti. 

Opsiyon fiyatlamaları üzerinden Bloomberg’de yapılan olasılık hesaplamaları ise veri sonrasında, piyasaların 2016 yılında toplamda 50 

baz puanlık artış beklediğine işaret etmeye devam ediyor. 

 

● Çin’in yoğun takvimi ve yerel piyasalarındaki gelişmeler hafta 

boyunca küresel piyasalarda negatif yönlü baskı yarattı. Hafta 

başında açıklanan Aralık ayı üretim PMI verisi 48.2 ile 48.9 olan 

piyasa beklentisinin altında kaldı. Perşembe günü açıklanan döviz 

rezervi verisi ise Aralık ayında Çin’in rezervlerinin beklentinin 

üzerinde, 108 milyar $ azalarak 2015 senesini 3.33 trilyon $ 

seviyesinde kapattığını gösterdi. Çin’de rezervler 2015’de %13’ün 

üzerinde azalmış oldu. 2015’te büyüme oranı %7’nin altına düşen 

Çin’in, 2016’da büyüme hızının yavaşlamaya devam edeceği 

beklentisi ise Çin varlıklarında satış baskısına neden oldu. Ülkenin 

hisse senedi endeksi, Şangay CSI 300 sadece Pazartesi günü %7 değer kaybederken, haftayı %9’un üzerinde değer kaybı ile kapattı. 

Olumsuz PMI verisi ve borsadaki sert düşüşle beraber Çin Yuan’ı da Pazartesi günü %0.5 değer kaybederek son 4.5 yılın en düşük 

seviyesine geriledi. Yuan’daki değer kaybı Çin şirketlerinin gelirlerini olumsuz etkileyeceği endişesi ile hafta boyunca Çin borsasında 

satışlar devam etti. Cuma günü ise Çin’de otoritelerin Yuan’ın döviz sepetine karşı değer kazanmasına izin vermesi ile hem Çin 

piyasaları hem de küresel piyasalarda seyir pozitife döndü. 

 

● ABD’de ISM İmalat verisi Aralık ayında beklentinin altında 

kaldı. Dolar’ın diğer para birimlerine karşı güçlü seyri, dış talebin 

zayıf seyri ISM imalat sanayi endeksi verisinin beklentilerin altında 

kalmasına neden oldu. Aralık ayında veri 48.6 olan piyasa 

beklentisinin altında 48.2 seviyesinde gerçekleşti. Bu seviye imalat 

sanayi endeksinin Haziran 2009’dan bu yana gördüğü en düşük 

seviye.  
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Yurt İçi Gelişmeler 
DenizBank Ekonomi Bülteni 

Enflasyon, Aralık 2015 

● Aralık ayında TÜFE aylık %0.21 artış (beklenti: %0.0 – Bloomberg) 

gösterdi. Yıllık TÜFE %8.10’dan %8.81 seviyesine, I tanımlı çekirdek 

enflasyon göstergesi de yine beklentilerin üzerinde artarak %9.51 

seviyesine yükseldi (Kasım: %9.22). Detaylara baktığımızda, gıda fiyatları 

Aralık ayında %1.24 artış kaydetti. Yıllık gıda enflasyonu ise Kasım 

ayındaki %9.51 seviyesinden %10.87 seviyesine yükseldi. Gıda grubu 

Aralık ayında en çok artış gösteren kalem oldu. Giyim grubunda fiyatlar 

bu ay %1.98 geriledi. Giyim fiyatlarındaki artış yıllık bazda ise %8.99 

seviyesine yükseldi. Lokanta ve Oteller kalemi %13.23 artış ile yıllık 

bazda en çok artış gösteren kalem oldu. Ulaştırma grubunda önceki ay yaşanan düşüş Aralık ayında da devam etti ve fiyatlar 

aylık bazda %0.57 geriledi.  

● Çekirdek enflasyon göstergelerinde yıllık bazda yükseliş devam etti. H tanımlı özel kapsamlı TÜFE (Gıda, Enerji, Alkollü 

içecekler, Tütün ürünleri, ve Altın hariç TÜFE)  aylık %0.04 yükselirken, I tanımlı çekirdek enflasyon göstergesi (Gıda, 

Enerji,  Alkollü ve Alkolsüz içecekler, Tütün ürünleri, ve Altın hariç TÜFE) aylık %0.11 düştü.  Yıllık H tanımlı çekirdek enflasyon 

göstergesi %8.94’ten %9.27’ye, I tanımlı çekirdek enflasyon %9.22’den %9.51’e yükseldi. 

● Üretici fiyatlarında ise aylık %0.33’lük düşüş yaşanırken ve Yıllık ÜFE Kasım ayındaki %5.25 seviyesinden %5.71 seviyesinde 

yükseldi. Aylık bazda ara malı kaleminde %0.48, dayanıklı tüketim malı kaleminde %0.17 ve enerji kaleminde %2.22’lik düşüş 

gözlemlenirken, dayanıksız tüketim ve sermaye malı kalemlerinde artış yaşandı. 

● Baz etkisi ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisi ile Aralık enflasyonu piyasa beklentisinin üzerinde geldi. Yılsonu enflasyonu %8.81 

seviyesinde, TCMB’nin %7.9’luk hedefinin üzerinde gerçekleşti. TCMB, Aralık ayı para politikasında sadeleşme sürecinin 16 

Ocak’ta yapılacak olan PPK toplantısında başlayacağına dair mesaj vermişti. Beklentinin üzerinde gelen yılsonu enflasyonu ile 

piyasada faiz artırım beklentisi kuvvetlenebilir. 26 Ocak’ta ise 2016 yılının ilk enflasyon raporu yayımlanacak. Çekirdek enflasyon 

göstergelerinden H tanımlı TÜFE’de aylık bazda yataya yakın seyir ve I tanımlı TÜFE’de Şubat 2015’ten sonra yaşanan ilk düşüş 

ile çekirdek göstergelerde olumlu bir sürecin başlayıp başlamadığını görmek için enflasyon raporu önem taşıyacak. Yeni yılda 

olası zamlar (sigara, alkol, enerji fiyatları) ve asgari ücrete yapılacak artış enflasyon üzerinde negatif risk oluştururken, TL’nin 

yatay seyri ya da değer kazanması enflasyonu aşağı çekecek bir etken olabilir. 

 

Sanayi Üretim Endeksi, Kasım 2015 

● Kasım ayında Sanayi Üretim endeksi yıllık bazda %3.5 ile %4.3 olan 

piyasa beklentisinin altında bir artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden 

arındırılmış endeks ise aylık bazda yatay seyir beklentilerine karşılık bir 

önceki aya göre %0.9 düşüş gösterdi. Sanayi üretiminde yıllıklandırılmış 

ortalama artış oranı Kasım ayı itibarıyla %3.0 seviyesine yükseldi. 

Arındırılmamış endekste de yıllıklandırılmış ortalama artış %3.2 

seviyesinde.  

● Üçüncü çeyrekte çeyreklik ortalamalara göre yavaşlama kaydeden sanayi üretimi (2. Çeyrek ortalama: %3.8, 3.Çeyrek ortalama 

%3.4) Ekim ayı verisiyle (%4.7) son çeyrek itibariyle sanayi üretiminde toparlanma olabileceğine işaret etmişti. Kasım ayında aylık 

bazda yaşanan düşüş ve beklentileri karşılayamayan yıllık artış oranı, son çeyrekte pozitife dönen öncü göstergelere rağmen 

sanayi üretiminde istenen ivmelenmenin yakalanamadığını gösteriyor. Ancak Ekim ve Kasım ayları itibariyle son çeyrek 

ortalaması %4.1 ile üçüncü çeyreğin (%3.4) üzerinde seyretmeye devam ediyor.  

11 Ocak 2016 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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USD Libor faizlerinde bu hafta yükseliş devam etti. 

Global hisse senedi piyasalarında negatif seyir hakimdi.  

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 12:00 itibarı ile güncellenmiştir. 

 

Bu hafta gelişmekte olan ülke piyasalarında negatif seyir hakimdi.  

11 Ocak 2016 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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Gösterge tahvil getirisi %11 seviyesinin altında. 
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Gelişmekte olan ülke para birimleri bu hafta Dolar’a karşı değer kaybetti.   

Enerji endeksinde bu hafta yükseliş yaşandı. VIX endeksi yükseldi.  

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 12:00 itibarı ile güncellenmiştir. 

11 Ocak 2016 
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DenizBank Ekonomi Bülteni 

 

2016 yılına dair genel beklentiler nasıl şekileniyor? 

 

Global büyüme 2016’da da 2015’e benzer seviyelerde olacak… 

 

2016’nın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin büyüme performanslarının 

ayrıştığı bir yıl olması bekleniyor. Gelişmekte olan ülkelerin zayıflayan 

büyüme performansı global büyüme beklentilerinin 2016 yılında da bir 

önceki yıla yakın seviyede  gerçekleşmesine neden oluyor. En son 

geçtiğimiz hafta Dünya Bankası da global büyüme tahminlerini aşağı yönlü 

revize ederken buna vurgu yaptı. 2016 yılında gelişmiş ülkelerin (GÜ) 2015 

yılının hafif üzerinde %2- %2.2 seviyelerinde büyümesi bekleniyor. 

GÜ’lerde 2011’den beri büyümenin %2’nin altında kaldığı ve 2008’den beri 

yıllık ortalama büyümenin %0.9 seviyesinde olduğu göz önüne alındığında 

gelişmiş ülkelerde düzelmenin devam ettiği görülüyor. Gelişmekte olan 

ülkelerin (GOÜ) ise 2016 yılında en iyimser tahminle %4.8 seviyesinde 

büyümesi bekleniyor. Bu GOÜ’lerin en hızlı büyüdüğü 2003-2007 

dönemindeki büyüme oranının (7.4%) 2.6  puan, kriz sonrası 2010-2015 

döneminin ise (ortalama %5.7) 0.9 puan altında.  

Gelişmiş ülkelerde toparlanma devam ederken,  gelişmekte olan 

ülkelerde büyüme ivme kaybedecek… 

 

Gelişmiş ekonomiler içinde krizden en hızlı çıkan ABD ekonomisinin 2016 yılında da %2.5 civarında büyümesi bekleniyor. Burada 

Fed’in faiz artırım sürecinin beklenenden hızlı olması veya Çin’in para biriminin Dolar karşısında daha fazla değer kaybetmesinin 

ABD’nin ihracatına olumsuz etkileriaşağı yönlü riskleryaratabilir. Euro Bölgesi’ne dair tahminler (1.5%-1.7%) ise 2015’e göre biraz 

daha olumlu. Bunda Avrupa Merkez Bankası (ECB)’nın parasal genişleme programı etkili. En son açıklanan veriler de Euro 

Bölgesi’nde toparlanmanın devam ettiğini teyit ediyor (3. Çeyrek Yıllık büyüme: %1.6). ECB’nin adımlarının yatırım harcamalarına ve 

göçmen hareketlerinin hükümet harcamaları üzerine etkisi olacağı düşünüldüğünde burada riskler yukarı yönlü.   

GOÜ’lerde büyümenin yavaşlaması ise 2014’ten beri en çok tartışılan konulardan biriydi. 2016’da da benzer durum devam edecek. Çin 

başta olmak üzere dış talep ve emtia ihracatına dayalı büyüme modeli olan GOÜ’lerin performansı global konjonktür ve tarihi düşük 

seviyelerinde seyreden emtia fiyatları nedeniyle çok parlak olmayacak. Brezilya ve Rusya ekonomilerindeki 2015 yılındaki daralmanın 

2016 yılında da devam etmesi bekleniyor (sırasıyla %-0.7, %-2.5). Bir dönem büyümenin lokomotifi olan BRICS (Brezilya, Rusya, 

Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ekonomilerinde Hindistan dışındaki yavaşlamanın devam etmesinin dünya büyümesine önemli etkisi 

oluyor. BRICS ülkelerinde büyümenin 1 puan düşmesi GOÜ’lerdeki büyümeyi 0.8 puan aşağıya çekerken,  global büyümede ise 0.4 

puanlık negatif etki yaratıyor.  

Gelişmekte olan ülkelere sermaye akımları zayıf kalmaya devam 

edecek… 

 

2015’te ABD’nin faiz artırımının beklenmesi ve doların değerlenmesi 

uluslararası fonların gelişmiş ülkelere doğru yön değiştirmesine neden 

oldu. 2015’te GOÜ’lere 548 milyar $ ile 2008-2009 dönemi 

ortalamasının altında bir sermaye girişi olduğu tahmin edilirken, 2016 

yılında görüntü çok farklı değil. GOÜ’lere sermaye girişinin 2016 yılında 

776 milyar $ ile sınırlı kalması bekleniyor. Bu da GOÜ para birimleri 

üzerinde 2016 yılında bir baskı yaratan bir unsur olacaktır.  

Türkiye’de de büyümede hızlı bir ivmelenme beklenmiyor… 

 

GOÜ’lere sermaye akımlarının sınırlı olacak olması  Türkiye gibi iç tasarrufları yetersiz, bu nedenle uluslararası fonlara ihtiyaç duyan 

ülkeler açısından iyi bir haber değil. Diğer taraftan iç talep tarafında da Türkiye için görünüm çok olumlu değil. Türkiye’nin ekonomik 

dengesizliklerini ve hane halkının aşırı borçlanmasını sınırlamak için alınan makro-ihtiyati önlemler bankaların ekonomiye, dolayısıyla 

da iç tüketimin büyümeye desteğini limitliyor. İç ve dış tüketimde görünümün çok parlak olmaması ve Türkiye’de kamu borç yükü 

(GSYH’ya oranı %39) düşük olduğundan kamu altyapı harcamaları üzerinden büyümeye destek olunabilir. Bu noktada en son açıklanan 

yapısal reform programının uygulamaya konarak %5’ler seviyesinde olan potansiyel büyüme oranının yakalanması kritik öneme sahip.  

11 Ocak 2016 

Makro Ekonomi & Strateji 
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DenizBank Ekonomi Bülteni 

 

Ancak bunların kısa vadeli etkisi sınırlı olacağından, 2016 yılında iç talep canlandırılmadan (makro-ihtiyati önlemler gevşetilmeden) 

büyümenin %3-3.5’ların üzerine çıkması mümkün görünmüyor.  

 

Fed para politikasını sıkılaştırma yönünde hareket ederken, Avrupa ve Japonya merkez bankaları parasal genişleme 

programlarına devam edecekler… 

 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) parasal genişlemeye devam ederken, Fed’in Aralık ayında ilk faiz 

artırımını gerçekleştirmesiyle para politikaları arasında ayrışma 2016 yılının en önemli konularından olacak ve para birimlerinin seyrini 

belirleyecek. Avrupa Merkez Bankası’ndan daha fazla faiz indirimi beklenmezken, parasal genişlemenin Eylül 2016’dan Mart 2017’ye 

kadar uzatılması bol likiditenin devamını sağlayacak. Mevduat faizlerinin negatif seviyede kalması beklenirken, euribor beklentileri 

(2016 sonu: -%0.15) de bunu yansıtıyor.  

ABD tarafında ise Fed’in 2004-2006 döneminde olduğu gibi  politika faizini hızlı bir şekilde %1’den %5.25’e çıkarması beklenmiyor. 

Genel görüş Fed’in faiz artırmada kademeli küçük adımlarla ilerleyeceği yönünde. Ancak burada da  Fed üyelerinin ve piyasaların 

fiyatlaması birbirinden farklılaşıyor.  Opsiyon fiyatlamaları üzerinden yapılan hesaplamalara göre, piyasa oyuncuları 2016 yılında 

Fed’den toplamda 50 baz puanlık bir faiz artırımı bekliyor. Diğer taraftan FED üyelerinin nokta tahmin grafiği 2016 yılında toplamda 

100 baz puanlık bir faiz artırımına işaret ediyor. Burada para politikasında izlenecek yolu ABD ekonomisine dair açıklanan veriler ve 

gelişmeler belirleyecek.  En son verilere baktığımızda ABD ekonomisi büyümeye devam ediyor  ve istihdam piyasasında toparlanma 

sürüyor. İşsizlik oranı en son %5 ile tam istihdam diye nitelendirilen seviyeye yaklaşmış durumda, ekonomi de %2.5 civarında bir 

büyüme ivmesini yakalamış durumda. Ancak enflasyon halen orta vadede ulaşılması istenilen seviyeden uzakta bunuyor. Fed’in %2’lik 

çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) hedefine karşılık Kasım ayı itibarıyla çekridek PCE %1.3 seviyesinde bulunuyor. 2016 yılı 

sonu için Fed üyelerinin ortalama beklentileri %1.6 seviyesinde. Hem düşük 

enerji fiyatları hem de doların seyrine bağlı olarak  enflasyon tarafında 2016 

yılında hızlı bir yükseliş görmenin zor olabilir. Yani Fed’in hızlı şekilde faiz 

arttırmasını sağlayacak bir görüntü yok. Global finansal piyasalardaki 

özellikle Çin kaynaklı kırılgan görüntü de göz önüne alındığında Fed’in 

2016 yılında da global dengeleri dikkate alarak temkinli hareket etmesi ve 

piyasaların fiyatladığı 50 baz puanlık faiz artırımının da altında kalınabilir. 

Fed’in faiz artırımında yavaş hareket edeceği beklentisi ve 2015 yılında 

GOÜ kurlarında sert düşüşlerin görülmesi ise 2016 yılında GOÜ para 

birimlerindeki değer kaybı beklentilerinin daha sınırlı olmasına neden 

oluyor. ABD’de para politikasında normalleşmeye gidilmesi tam tersine 

parasal genişleme uygulayan ECB ve Japonya’da para birimlerinin Dolar’a 

karşı değer kaybetme baskısı altında olması sonucunu doğuruyor.  

Türkiye’de Merkez Bankası’nın para politikasında sadeleşmeye başlaması beklenirken, enflasyon beklentilerinin kötüleşmesi 

faizlerin yüksek kalmasına neden oluyor...  

 

2015 sonunda piyasa oyuncuları Türkiye Merkez Bankası’nın FED’in faiz artırım kararını takiben para politikasında alt bant ve politika 

faizini ölçülü miktarda artırarak sadeleşmeye başlamasını  bekliyordu. Ancak Merkez Bankası (MB) geniş faiz koridorundan daha dar 

koridor ve zamanla tek faiz uygulamasına geçmek için volatilite endekslerini de takip edeceğini açıkladı. Merkez Bankası’nın düşük 

volatilite koşulunun getirilmesi, MB’nin ağrılıklı fonlama maliyetini değiştirmeden (%8.8) üst bantta da indirim yapma olasılığını 

ortaya çıkardı. Ancak enflasyondaki yüksek seyir (2015: %8.8) ve asgari ücret artışı, elektrik zamları gibi nedenlerden dolayı ileriye 

dönük risklerin yukarı yönlü olması bu olasılığı azaltıyor.  Merkez Bankası’nın Aralık ayı anketine göre piyasanın 2016 yılsonu 

enflasyon tahmini %7.6 seviyesinde bulunuyordu, ancak asgari ücret ve zamların kesinleşmesinin ardından burada hızlı bir yükseliş (1 

puan civarında) beklenebilir. Bu da Merkez Bankası’nın efektif fonlama faizini artırması gerekliliğini getirebilir. Bloomberg anketinde 

ekonomistlerin politika faizi tahminlerine baktığımızda, %7.5 seviyesinde olan politika faizinin (bir haftalık repo) 2016 yılında 175 baz 

puan artışla %9.25’e çıkmasını bekleniyor.  

Çin risk unsuru olmaya devam edecek… 

 
2007 yılında %14’ün üzerinde büyüme gösteren Çin ekonomisi 2012 – 2014 yılları arasında ortalama %7.6 büyüdü. 2015’te ise 

piyasalarda Çin ekonomisinin %7 büyüme oranını yakalayamayacağı endişesi hakimdi. 2015 yılı büyüme oranı için IMF’nin 

gerçekleşme tahmini %6.8. Büyüme endişeleri 2015 yılında Çin finansal piyasalarında negatif yönlü ciddi hareketlere neden olmuştu. 

Büyümenin hız kesmesi borçluluk oranı yüksek seviyede olan özel sektör ve kamu bankaları konusunda endişelerin artmasına yol açtı. 

Haziran – Ağustos döneminde hisse senedi piyasasında %40’ı aşan değer kayıpları gerçekleşmişti. Ağustos ayında Çin Merkez Bankası  
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ihracatta rekabetçiliği arttırma hedefiyle Yuan’a müdahalede bulundu ve Yuan Dolar’a karşı %3’ün üzerinde değer kaybetti.  2015 yılı 

içinde Çin Merkez Bankası deflasyonist baskıyla mücadele etmek ve ekonomiyi canlandırmak için 2015 yılında 6 kez politika faizini 

indirdi. Çin hükümetinin ve merkez bankasının genişleme politikaları hala ekonomik aktivitede beklenen canlanmayı sağlamış değil. 

Çin’in kur politikası ise küresel piyasaları endişelendiren başka bir etken. Çin para birimi Yuan’da yaşanan değer kaybı 2016’nın ilk 

haftasında Çin borsasında %12’lik kayıplar yaşanmasına neden oldu. Çin’deki gelişmeler küresel risk iştahı üzerinde olumsuz etki 

yaratıp GOÜ geneline fon akışlarını negatif etkiliyor. Öte yandan, dünyanın en büyük emtia ithalatçılarından Çin’in para biriminde 

değer kaybı ve ekonominin yavaş seyri ise küresel deflasyon riskini artıyor. Çin Merkez Bankası’nın 2016 yılında parasal genişleme 

politikalarını devam ettirmesi bekleniyor. Çin Merkez Bankası’nın iki ana politika faiz oranı var. Bunlar bir yıl vadeli borç verme ve 

mevduat faizi. Şu an sırasıyla %4.35 ve %1.5 seviyesinde olan bu oranlara 2016’da %0.25 oranında indirim daha yapılabilir. 2011 

yılından bu yana küresel büyümeye her yıl 100 baz puan katkı sağlıyor. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi ve küresel ekonominin 

büyüme motoru olan Çin’de yaşanan gelişmeler finansal ve ekonomik gündemin yakın takibinde olmaya devam edecek. Çin ekonomik 

büyümesindeki yavaşlamanın en önemli nedenlerinden biri 2009 krizi sonrası ihracatta yaşanan daralma. Buna önlem olarak Çin’de 

otoriteler ekonomik modelin hane halkı tüketimine kaydırılması için çalışmalar yürütüyor. Çin’de son 10 yılda yapılan yatırım ülkede 

özellikle gayrimenkul sektöründe bir arz fazlasına yol açtı. Bu kapasite fazlası normale dönene kadar Çin’in küresel büyümeye destek 

vermesi beklenmiyor. Çin otoritelerinin hedefi iç tüketimi canlandırıp bu kapasite fazlasını eritmek. Bu geçiş dönemi, 2016 yılında 

küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir. Fakat Çin otoritelerinin bu geçiş sürecini bir krize yol açmadan atlatması bekleniyor. 

 
Petrol fiyatlarında toparlanma beklense de ciddi bir yükseliş beklenmiyor... 

 

ABD’de petrol stoklarının tarihi yüksek seviyelerinde olması, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin üretimde azaltıma gitmemesi  arza destek 

olurken, global talep koşullarının zayıf seyretmesi ve petrole alternatif enerji kaynaklarının ortaya çıkması talebi sınırlandırıyor. Tüm 

bunlara Rusya ile ABD ve Avrupa ile yaşadığı politik sorunlarda eklenince brent petrol fiyatı 2015 yılı 37 $ seviyesinde tamamladı. 

Artan jeopolitik risklere karşın, arz ve talep 

koşullarında 2016 yılında da farklı bir görünüm 

beklenmiyor.  2016 yılında petrol talebinin günlük 

1.4 milyon varil civarında artması beklense de arzın 

talebin üzerinde kalmaya devam etmesi bekleniyor. 

ABD Enerji İdaresi, 2015 yılında ortalama 53 $ olan 

brent petrol fiyatının 2016 yılında ortalama 56 $ 

seviyesinde olmasını bekliyor. Brent  petrol fiyatının 

Ocak ayı itibarıyla 34 $ seviyesinde olduğu göz 

önüne alındığında bu tahmin iyimser olarak 

nitelendirilebilir. 

 

2016’da siyasi takvim yoğun olacak… 

 

Avrupa Birliği’ni, oldukça zorlu geçen 2015’in ardından 2016’da da yoğun bir takvim bekliyor. AB açısından öne çıkan gündem 

maddesi, İngiltere’nin 2016’da yapılması planlanan üyelik referandumu. Bu referandumdan bir ayrılma kararı beklenmiyor. Fakat 

2015’te tekrar gündeme gelen Yunanistan krizi, Portekiz ve İspanya’da AB’nin kemer sıkma politikaları karşıtı siyasi partilerin 

zaferlerinden sonra, İngiltere referandumu Avrupa Birliği için yeni bir sınav olacak. Referandumun tarihi henüz belli olmasa da, 2016 

yılında yapılacağı tahmin ediliyor. Referandum yaklaştıkça Avrupa piyasalarından oynaklığın arttığı bir dönem yaşanabilir. 2016’da 

yapılacak siyasi seçimlerden öne çıkanlar Kasım ayında ABD başkanlık seçimleri ve Eylül ayında Rusya parlamento seçimleri. ABD 

seçimlerinde Demokrat Parti’de başkan adaylığına en yakın isim Hillary Clinton olarak görülüyor. Cumhuriyetçi partide ise Donald 

Trump adaylık yarışını önde götürüyor. 2017’de yapılacak Fransa başkanlık seçimi ve Alman parlamento seçimlerinin de 2016 

gündeminde önemli yer tutması bekleniyor. ABD’de seçim anketlerine göre halkın genelde gönlünü fethedebilmiş bir aday yok. Seçimi 

kim kazanırsa kazansın, seçim sonrası dönemde politik gelişmeler Dolar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Avrupa tarafında ise 

İngiltere’nin AB’den çıkması durumunda Euro’da ciddi değer kaybı yaşanabilir. Fakat beklentiler İngiltere’nin AB üyeliğine devam 

edeceği yönünde. 

 

Jeopolitik riskler yine gündemin ana maddesi… 

 

Orta Doğu’da artan jeopolitik risklerde önemli role sahip olan ABD, AB ve Rusya’da yapılacak seçimler bölgede çözümün sağlanması 

için atılması gereken adımların gecikmesine neden olabilir. 2015 yılında İran’ın batı ülkeleri ile diplomatik ilişkilerini iyileştirmesinin 

yarattığı olumlu etki, yeni yıla girerken Suudi Arabistan ve İran arasında yaşanan gerginliğin gölgesinde kalabilir. 2016 yılına bir 

hidrojen bombası testi ile başlayan Kuzey Kore, 2016 jeopolitik risk listesine eklenebilir. Olay sonrası yapılan incelemelerden elde 

edilen verilere göre risk konusunda henüz net bir tablo yok. Fakat 2016’nın ilk haftasında yaşanan gelişme Uzak Doğu’da yeni bir krize 

yol açabilir. Suriye’de devam eden gerginliğin yarattığı göçmen sorunu ile başa çıkmakta zorlanan AB ülkeleri 2015 yılının sonlarında 

Türkiye ile ortak çalışmalara başlamıştı. Bu işbirliğinin 2016 yılında da devam etmesi bekleniyor. İşbirliği AB – Türkiye ikili ilişkileri 

için olumlu bir etken olsa da, yaşanan göçmen krizine dair henüz bir çözüm gündemde değil. 2015 Kasım ayında Türkiye ve Rusya 

arasında yaşanan gerginliğin 2016 yılında ekonomik yaptırımlar ile devam etmesi bekleniyor. 

11 Ocak 2016 

Makro Ekonomi & Strateji 



9 

 

Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

11 Ocak 2016 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Türkiye Cari Denge (Kasım) 10:00 -2.00b -- -0.13b -- Yüksek

İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Kasım) 11:30 1.70% -- 1.70% -- Orta

13 Ocak Çarşamba

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, % ) (Kasım) 12:00 -0.20% -- 0.60% -- Orta

ABD Fed Bej Kitap Raporu 21:00 Orta

Çin İthalat (Yıllık Değişim, %) (Aralık) -11.00% -- -8.70% -- Orta

Çin İhracat (Yıllık Değişim, %) (Aralık) -8.00% -- -6.80% -- Orta

Çin Dış Ticaret Açığı (Aralık) $52.15b -- $54.10b -- Orta

İngiltere

İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Miktarı 

(Ocak) 14:00 375b -- 375b -- Orta

İngiltere İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranı 14:00 0.50% -- 0.50% -- Orta

Türkiye Merkez Bankası Beklenti Anketi 14:30 Orta

Euro Bölgesi ECB Toplantı Tutanakları (Aralık) 14:30 -- -- -- -- Orta

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (Oca 9) 15:30 275k -- 277k -- Orta

Türkiye İşsizlik Oranı (Ekim) 10:00 10.30% -- 10.30% -- Orta

Türkiye Bütçe Gerçekleşmeleri (Aralık) 11:00 -- -- -- -- Orta

ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Aralık) 15:30 0.30% -- 0.50% -- Orta

ABD ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Aralık) 15:30 -1.00% -- -1.10% -- Orta

ABD Perakende Satışlar (Aylık Değişim, %) (Aralık) 15:30 0.10% -- 0.20% -- Orta

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Aralık) 16:15 76.80% -- 77.00% -- Orta

ABD Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, %) (Aralık) 16:15 -0.20% -- -0.60% -- Orta

ABD

Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Ocak, 

Geçici) 17:00 93 -- 92.6 -- Orta

15 Ocak Cuma

Haftalık Veri Takvimi

11 Ocak Pazartesi

12 Ocak Salı

14 Ocak Perşembe


