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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
12 Haziran 2017 

● Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugünkü toplantısında piyasa beklentisine paralel faiz oranlarında değişikliğe 

gitmedi. ECB politika faizini %0, borç verme oranını %0.25 ve mevduat oranını -%0.40 seviyesinde bıraktı. Varlık 

alım miktarı aylık 60 milyar € olarak bırakıldı ve programın 2017 yılı sonuna kadar bu seviyede devam etmesi planlanıyor. 

Nisan ayı metnindeki ECB’nin faiz oranlarının “daha uzun süre bu veya daha düşük seviyelerde kalacağını beklediği” ifa-

desindeki “veya daha düşük seviyelerde” ibaresi Haziran ayı karar metninden çıkarıldı. Varlık alım programının enflasyon-

da ECB hedefi ile tutarlı ve sürekli bir iyileşme gerçekleşene kadar devam edeceği, ekonomik görünümün bozulması veya 

finansal koşulların enflasyon hedefi ile tutarsız hale gelmesi durumun-

da varlık alım programının miktarı ve vadesinin uzatılabileceği ifade 

ediliyor. Para politikası kararı ile beraber ECB’nin makroekonomik pro-

jeksiyonları da açıklandı. 2017 – 2019 dönemi için büyüme tahminleri 

yukarı yönlü revize edilirken, enflasyon  beklentileri aşağı yönlü revize 

edildi. Enflasyon güncellemesinde petrol fiyatlarının düşük seyri etkili 

oldu. Haziran ayı toplantısındaki en önemli gelişme karar metninden faiz oranlarının “daha düşük seviyelerde” olabileceği 

ibaresinin çıkarılması oldu. Basın toplantısında ECB Başkanı Draghi, deflasyon riski ortadan kalktığı için bu ibarenin me-

tinden çıkarıldığını, mevcut değerlendirmelerinin faiz indirimini gerektirmeyecek durumda olduğunu belirtti. Büyüme üze-

rinde risklerin dengeli olduğunu, fakat ekonomide işlerin çok kötüye gitmesi durumunda faizlerin tekrar indirilmesinin gün-

deme gelebileceğini söyledi. Draghi para politikasında normalleşme konusunda yorumda bulunmadı. Draghi, ECB’nin he-

definin enflasyonu %2’ye yakın, fakat biraz altında bir seviyeye çekmek olduğunu, işsizlik, büyüme veya üye ülkelerin mali 

politikalarına dair herhangi bir hedefleri olmadığını vurguladı. Enflasyon bu hedefe sürdürülebilir bir şekilde ulaşana kadar 

mevcut para politikasının devam edeceğini ekledi. Euro bölgesi ekonomisinde son dönemde yaşanan toparlanma, 

ECB’nin para politikasını sıkılaştırma yönünde adımlar atabileceği beklentisi yaratmıştı. Kararda faizlerin daha düşürülme-

yeceğinin belirtilmesi sıkılaşma yönünde ufak bir adım olarak yorumlansa da, enflasyon hedefine ulaşılana kadar genişle-

yici para politikasının devam edeceği açıklaması ve aşağı yönlü revize edilen enflasyon tahminleri, ECB’nin uzun bir süre 

daha para politikası ve varlık alım programı ile piyasayı destekleyebileceğine işaret ediyor.  

● Almanya’da sanayi üretimi hız kazandı. Almanya’da Nisan ayında sanayi üretimi Temmuz 2014’ten bu yana en yük-

sek oranda, yıllık %2.9 arttı (Önceki: %1.9, Beklenti: %1.9). Mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya 

göre %0.8 artış gösterdi. Nisan ayında sanayi üretimindeki artışı aylık bazda %5.7 artan enerji üretimi ve %1 artan ara 

malı üretimi destekledi. Tüketim malları üretimi ise %0.7 azaldı. İlk çeyrekte Euro Bölgesi ortalamasının üzerinde, çeyrek-

lik %0.6 büyüyen Almanya ekonomisi, sanayi üretimi ile ikinci çeyreğe güçlü bir başlangıç yaptı. Almanya’da ekonomik 

güven ve PMI endeksleri de, ekonomide büyümenin ikinci çeyreğin devamında süreceğine işaret ediyor. Euro Bölgesi’nin 

en büyük ekonomisi Almanya’daki toparlanma, ECB’nin yukarı yönlü revize edilen büyüme tahminlerini destekliyor. 

● Çin’de dış ticaret beklentilerin üzerinde arttı.  ABD ve 

AB ekonomileri ve küresel ticaret görünümündeki iyileşmeye 

paralel Çin’de Mayıs ayında ihracat toparlanmaya devam 

ederek dolar bazında yıllık %8.7 arttı (Önceki:%8, Beklenti: %

7.2). İthalat da Nisan’a göre hız kazanarak yıllık %14.8 artış 

gösterdi (Beklenti:%8.3) İlk çeyrekte %6.9 büyüyen Çin’de, 

hükümet artan borç oranlarına karşı makro ihtiyati önlemler 

almaya başlamış ve yılın geri kalanı için büyüme hedefi %6.5 

seviyesinde tutulmuştu. Nitekim Nisan ve Mayıs ayı sanayi 

üretimi ve PMI gibi öncü göstergeler de ikinci çeyrekte ekono-

mik aktivitede yavaşlamaya işaret etti. Mayıs ayında düşen emtia fiyatlarına rağmen artan ithalat iç talepte bir miktar ivme-

lenmeye işaret etse de, Çin’de büyümenin yılın devamında bir miktar yavaşlaması bekleniyor. 
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Enflasyon, Mayıs 2017 

● Mayıs ayında TÜFE aylık %0.45 artış (beklenti: %0.40 – Blo-

omberg) gösterdi. Yıllık TÜFE %11.87’den %11.72 seviyesine 

geriledi. C tanımlı (eski I tanımlı) çekirdek enflasyon göstergesi 

yıllık bazda beklentilerin (beklenti: %9.55 artış – Bloomberg) 

altında %9.38 arttı (Nisan: %9.42). 

● Mayıs ayında gıda ve alkolsüz içecekler kaleminde fiyatlar %

0.55 azaldı. Aylık bazda düşüşe rağmen, geçen yıldan düşük 

baz etkisi nedeni ile yıllık gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonu 

%15.63 seviyesinden, %16.91’e yükseldi. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar kaleminde aylık bazda fiyatlar %0.4 arttı. 

Yıllık fiyat artışı %7.56 seviyesine yükseldi. Kiralar aylık %0.76, yıllık %9.04 arttı. Alkollü içecekler ve tütün kaleminde fiyat-

lar aylık bazda değişim göstermedi. Bu kalemde yıllık fiyat artışı %21.69’a yükseldi (Nisan: %21.65). Ulaştırma grubunda 

fiyatlar aylık bazda %0.73 azaldı. Yıllık bazda ulaştırma grubunda fiyat artışı Nisan ayındaki %17.94 seviyesinden %

15.81’e geriledi. Giyim grubu fiyatları %5.97 ile aylık bazda en fazla artan grup olmaya devam etti. Bu kalemde yıllık enf-

lasyon %3.15 oldu. Çekirdek enflasyonda yavaşlama devam ediyor. C göstergesi aylık %1.33, yıllık bazda ise %9.38 

(Nisan: %9.42) artış gösterdi. Yurt içi üretici fiyatlarında aylık %0.52’lik artış yaşandı. Yıllık Yİ - ÜFE Nisan ayındaki %

16.37 seviyesinden %15.26 seviyesine geriledi.  

● Aralık 2016’dan bu yana artış trendinde olan yıllık enflasyon oranı, Mayıs ayında ilk defa gerileme gösterdi. TL’de Ocak 

ayında yaşanan sert değer kaybının etkilerinin yavaş yavaş geçmesi yıllık enflasyon oranında gerilemenin devam edebile-

ceğine işaret ediyor. Yurt içi üretici fiyat endekslerindeki ve çekirdek enflasyon göstergelerindeki ılımlı gerileme sebebi i le 

tüketici fiyatlarına arz tarafından gelen baskının azalması ve fiyatlama davranışlarının iyileşmesi beklenebilir. Fakat bu iyi-

leşme kısıtlı bir seviyede kalabilir ve enflasyonun yılsonuna kadar çift haneli seviyelerde kalması beklenebilir. Gıda fiyatla-

rında ise Mayıs ayında yaşanan düşüş, Haziran ayında Ramazan etkisi ile tekrar artışa geçebilir. Gıda fiyatlarındaki yük-

sek oynaklık ve enflasyonun hali hazırda yüksek seviyelerde seyretmesi sebebi ile kısa dönemde, TCMB’nin fonlama ora-

nında değişiklik olmaması beklenebilir.  

Sanayi Üretimi, Nisan 2017 

● Nisan ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sana-

yi üretimi bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde %2.3 arttı 

(Beklenti: %0) Takvim etkisinden arındırılmış endeks Nisan 

2016’ya göre %6.7 artış gösterdi (Beklenti: %4.1). Sanayi üreti-

minde, Mayıs 2016’dan itibaren gerileyen ve Mart’ta sabit sey-

reden yıllıklandırılmış ortalama artış oranı Nisan’da %1.2’den 

%1.7’ye yükseldi. Arındırılmamış endeks önceki yılın Nisan 

ayına göre %5.9 arttı.  

● Nisan’da en yüksek artışı göstererek imalat sanayine katkıda bulunan alt sektörler, motorlu kara taşıtı (%20), mobilya (%

29), bilgisayar, elektronik ve optik ürünler (%33) ve elektrikli teçhizat (%13) oldu.  Diğer taraftan, giyim eşyaları imalatı %7 

azalırken tekstil ürünleri imalatındaki artış da %1 ile sınırlı kaldı.  

● Mart’ta yıllık %2.6 artarak toparlanma gösteren sanayi üretimi, Nisan’da daha da ivme kazanarak Ağustos 2015’ten bu 

yana en yüksek artışı gösterdi. Nisan’da otomotiv, mobilya ve elektrikli teçhizat üretimindeki artışlar, dış talepteki artış ile 

vergi teşviklerinin sanayi üretimindeki artışa katkıda bulunmuş olabileceğini gösteriyor. Mayıs ayında öncü göstergelerden 

PMI imalat endeksinin 2013’ten bu yana en yüksek seviyesi olan 53.5 ve kapasite kullanımının 2008’den bu yana en yük-

sek seviyesi olan %78.9’a çıkması, sanayi üretimindeki artışın Mayıs ayında devam edebileceğine işaret ediyor. Yılın ikinci 

çeyreğine güçlü bir başlangıç yapan sanayi üretimi, ikinci çeyrekte büyümeye olumlu katkı sağlamaya devam edebilir. 

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Yurt İçi Gelişmeler 

12 Haziran 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

 

Libor faizleri yatay seyretti. 

GOÜ hisse senetleri değer kazandı. 

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

Geçtiğimiz hafta yurtiçi hisse senetleri değer kazandı. 

12 Haziran 2017 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

T
a

h
v
il

 P
iy

a
s

a
la

rı
 

TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11.97, gösterge tahvil getirisi %11.03 seviyesinde. 
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Küresel para birimleri dolara karşı ağırlıklı olarak değer kaybetti. 

Enerji fiyatları gerilemeye devam etti. 

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

12 Haziran 2017 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

12 Haziran 2017 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Türkiye GSYH (Yıllık Değişim, %) (1.Çeyrek) 10:00 3.40% -- 3.50% -- Yüksek

Türkiye GSYH (Çeyreklik Değişim, %)  (1.Çeyrek) 10:00 2.30% -- 3.80% -- Yüksek

Türkiye Cari Denge (Nisan) 10:00 3.60b -- -3.06b -- Yüksek

Türkiye Merkez Bankası Beklenti Anketi 14:30 -- -- -- -- Orta

13 Haziran Salı

İngiltere TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Mayıs) 11:30 2.70% -- 2.70% -- Orta

Almanya ZEW Beklenti Endeksi (Haziran) 12:00 21.8 -- 20.6 -- Orta

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Endeksi (Haziran) 12:00 -- -- 35.1 -- Orta

ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Mayıs) 15:30 2.00% -- 1.90% -- Orta

ABD ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Mayıs) 15:30 2.30% -- 2.50% -- Orta

Çin Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %) (Mayıs) 05:00 6.40% -- 6.50% -- Orta

Çin Perakende Satışlar (Yıllık Değişim, %) (Mayıs) 05:00 10.70% -- 10.70% -- Orta

Almanya TÜFE (Yıllık Değişim %) (Mayıs, Nihai) 09:00 1.40% -- 1.40% -- Yüksek

İngiltere İşsizlik Oranı (Nisan) 11:30 4.60% -- 4.60% -- Orta

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, % ) (Nisan) 12:00 0.50% -- -0.10% -- Orta

ABD Perakende Satışlar (Aylık Değişim, %) (Mayıs) 15:30 0.10% -- 0.40% -- Orta

ABD TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Mayıs) 15:30 2.00% -- 2.20% -- Orta

ABD FED Faiz Kararı 21:00 %1.00-1.25 -- %0.75-1.00 -- Yüksek

Türkiye İşsizlik Oranı (Mart) 10:00 12.00% -- 12.60% -- Orta

Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi 11:00 -- -- -3.0b -- Yüksek

Türkiye Gecelik Borç Alma Faiz Oranı 14:00 7.25% -- 7.25% -- Yüksek

Türkiye Gecelik Borç Verme Faiz Oranı 14:00 9.25% -- 9.25% -- Yüksek

Türkiye Politika Faiz Oranı 14:00 8.00% -- 8.00% -- Yüksek

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 Haftalık İşsizlik Başvuruları (10 Haziran) 15:30 243k -- 245k -- Orta

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Mayıs) 16:15 76.80% -- 76.70% -- Orta

ABD Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, %) (Mayıs) 16:15 0.10% -- 1.00% -- Orta

Japonya Japonya Merkez Bankası Faiz Kararı -0.10% -- -0.10% -- Yüksek

Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Mayıs, Nihai) 12:00 1.40% -- 1.90% 1.90% Orta

ABD Yapı İzinleri (Aylık Değişim, %) (Mayıs) 15:30 1.80% -- -2.50% -2.50% Orta

ABD Yapı İzinleri (Mayıs) 15:30 1250k -- 1229k 1228k Orta

ABD Konut Başlangıçları (Aylık Değişim, %) (Mayıs) 15:30 4.30% -- -2.60% -- Orta

ABD Konut Başlangıçları (Mayıs) 15:30 1223k -- 1172k -- Orta

ABD Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Haziran, Geçici) 17:00 97.1 -- 97.1 -- Orta

Haftalık Veri Takvimi

12 Haziran Pazartesi

14 Haziran Çarşamba

16 Haziran Cuma

15 Haziran Perşembe


