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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
13 Mart 2017 

● Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugünkü toplantısında piyasa beklentisine paralel faiz oranlarını değiştirmedi. 

ECB politika faizini %0, borç verme oranını %0.25 ve mevduat ora-

nını -%0.40 seviyesinde bıraktı. Varlık alım programı da önceden 

belirlendiği şekilde, bu ay sonuna kadar aylık 80 milyar €, Nisan-

Aralık 2017 arasında 60 milyar € seviyesinde edecek. Karar met-

ninde Ocak ayına göre bir değişikliğe gidilmemiş. Faiz oranlarının 

daha uzun süre bu veya bundan daha düşük seviyelerde kalacağı 

belirtiliyor. Varlık alım programının enflasyonda ECB hedefi ile tutarlı ve sürekli bir iyileşme gerçekleşene kadar devam 

edeceği, ekonomik görünümün bozulması veya finansal koşulların enflasyon hedefi ile tutarsız hale gelmesi durumunda 

varlık alım programının miktarı ve vadesinin uzatılabileceği ifade ediliyor. ECB Başkanı Draghi toplantının ardından yaptı-

ğı basın açıklamasında, Şubat ayında %2’ye yükselen enflasyonunun büyük ölçüde enerji ve işlenmemiş gıda fiyatların-

dan kaynaklandığını, çekirdek enflasyonda henüz ikna edici bir yukarı yönlü hareket görünmediğini söyledi. Draghi man-

şet enflasyonun önümüzdeki aylarda da enerji fiyatlarına bağlı olarak yaklaşık %2 seviyesinde gerçekleşebileceğini, an-

cak çekirdek enflasyondaki artışın kademeli olacağını ve bu artışı desteklemek için önemli derecede parasal desteğin ha-

len gerekli olduğunu belirtti. Draghi soru cevap kısmında, açılış konuşmasından “ECB’nin gerekli olduğu takdirde himaye-

sindeki tüm enstrümanları kullanacağı” ifadesini çıkardıklarına dikkat çekti. Draghi, enflasyon için ek önlemler alma acili-

yetinin ortadan kalktığını, ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerin daha az belirgin olduğunu ve ECB’nin faiz oranlarını 

daha fazla indirme ihtimalinin azaldığını söyledi. Draghi ayrıca, geçen toplantıda vurguladığı ülkeler arası enflasyon farklı-

lıkların İtalya ve İspanya’da enflasyonun yükselmesiyle bir miktar azaldığını belirtti.  Euro bölgesinde ekonomik aktivitede 

iyileşme ve manşet enflasyonun ECB’nin hedefine ulaşması, ECB’nin parasal genişleme yönünde ilave bir adım atma ola-

sılığını azaltmış durumda. Diğer yandan enflasyondaki hareketin enerji fiyatlarına bağlı olması ve çekirdek enflasyonun 

(%0.9) düşük seyretmesi nedeniyle varlık alım programının takvimine uygun şekilde devam etmesi bekleniyor. 

● ABD’de Şubat ayında tarım dışı istihdam 200 bin olan beklentilerin üstünde, 235 bin kişi arttı. Aralık ayında 157 

bin olan artış 155 bin, Ocak ayındaki 227 bin kişi artış 238 bin ola-

rak revize edildi. İşsizlik oranı beklentilere paralel %4.7 olarak 

açıklandı (Ocak: %4.8). Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda %

0.2 (Beklenti: %0.3), yıllık bazda ise %2.8 arttı (Beklenti:%2.8). 

İşgücüne katılım oranı Ocak ayındaki %62.9 seviyesinden %63’e 

yükseldi. Ocak-Şubat ortalama tarım dışı istihdam artışı Ocak ayı-

na yapılan revizyon ile 2013 yılından bu yana en yüksek seviyesi-

ne ulaştı. Şubat ayında imalat ve inşaat sektöründe istihdam per-

formansı olumlu katkı sağladı. Bunda ABD’de kış aylarının ortala-

manın üzerinde sıcak geçmesinin etkisi var. İşsizlik oranı 2015 

Eylül ayından beri %4.5 – 5 aralığında seyrini sürdürüyor. Bu seviyeler Fed üyelerinin tam istihdam olarak tanımladığı se-

viyeler. İşsizlik oranındaki düşüşte, istihdam sayısındaki artış kadar, iş gücüne katılım oranının da düşük seyretmesi etkili. 

İşgücüne Kasım 2016’dan beri artış trendinde olsa da Şubat ayındaki %63 seviyesi, kriz öncesi dönemdeki işgücüne katı-

lım oranından %3 aşağıda. İşgücüne katılımın düşük olması saatlik kazançlardaki ve dolayısı ile enflasyondaki artış hızını 

limitliyor. 27 Şubat – 3 Mart haftasında Fed yetkililerinin yaptığı açıklamaları takiben piyasanın faiz artırımı beklentileri Ma-

yıs ayından Mart ayına kaymış durumdaydı. 14 – 15 Mart’ta yapılacak FOMC toplantısında Bloomberg hesaplamalarına 

göre %0.25’lik faiz artırımı olasılığı %96 seviyesinde. Önceki hafta 2017 yılında 2 adet %0.25’lik faiz artırımına işaret eden 

opsiyon fiyatlamaları ise 3 adet artırıma işaret ediyor. Şubat ayında beklentilerin (198bin artış) oldukça üstünde 298bin 

artış gösteren ADP özel sektör istihdamının ardından tarım dışı istihdam verisinde benzer bir artış olmamasına GOÜ piya-

saları olumlu tepki verdi. Bu olumlu tepkinin bir süre daha devam edip etmeyeceği ise 15 Mart’ta FOMC kararına ve ardın-

dan gelecek açıklamalara bağlı olacak. 

 
2017 2018 2019

Aralık 2016 1.3% 1.5% 1.7%

Mart 2017 1.7% 1.6% 1.7%

Aralık 2016 1.7% 1.6% 1.6%

Mart 2017 1.8% 1.7% 1.6%

Enflasyon (TÜFE)

Büyüme

ECB Makroekonomik Projeksiyonları
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Sanayi Üretimi, Ocak 2017 

● Aralık ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre beklentilerin üzerinde, %1.3 

arttı (Beklenti: %1.0) Takvim etkisinden arındırılmış endeks 2016 yılı Ocak ayına göre %2.6 artış gösterdi (Beklenti: %1.8). 

Sanayi üretiminde yıllıklandırılmış ortalama artış oranı ise gerilemeyi sürdürerek %1.8’den %1.6’ya geriledi.  

●Endeks takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarına 

göre incelendiğinde, Ocak ayında önceki yılın aynı dönemine 

göre %3.5 gerileyen dayanıksız tüketim malı dışında tüm ana 

gruplarda artış görülüyor. Sermaye malı üretimi yıllık %13, 

enerji üretimi %6.9, dayanıklı tüketim malı imalatı yıllık %1.8 ve 

dayanıksız tüketim malı imalatı sermaye %1.2 arttı. Sanayinin 

alt sektörlerine bakıldığında ise, imalat sanayi endeksi bir ön-

ceki aya göre %2.8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üreti-

mi ve dağıtımının %7.2 arttığı, madencilik ve taş ocakçılığının 

ise  %13.7 daraldığı görülüyor. 

●İmalat sanayi alt sektörleri arasında en yüksek artış, %28.4 ile motorlu taşıt imalatında gerçekleşti. Dış talepteki toparlan-

manın etkisiyle motorlu taşıt imalatı, son 6 yılın en yüksek artışını gösterdi.  Gıda ürünleri imalatı %11.7, bilgisayar, elekt-

ronik ve optik ürünlerin imalatı %11.8 ve kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı %8.8 arttı. Mobilya imalatı %

5.5 ve elektrikli teçhizat imalatı %2.5 arttı. Şubat ayından itibaren mobilya ve beyaz eşyaya uygulanacak vergi indirimleri-

nin etkisiyle, takip eden dönemde bu iki kalemde artışın devam etmesi beklenebilir. Ocak ayında tekstil ürünleri imalatı, 

giyim eşyaları imalatı ve deri ürünleri imalatı ise sırasıyla yıllık %4.5, %10.9 ve %18.3 azaldı. Ana metal sanayi hafif daral-

ma gösterdi. 

●Sanayi üretim endeksi, Ocak ayında %2.6 artış ile Nisan ayından bu yana en yüksek artışı gösterirken, beklentilerin altın-

da kalan 4. çeyreğin altından 2017 yılına ılımlı bir başlangıç yaptı. Şubat ayında Ocak ayına göre hafif artış gösteren ima-

lat sanayi kapasite kullanım oranı ve 49.7’ye yükselen PMI imalat endeksi sanayi üretiminde artışın Şubat ayında da de-

vam edebileceğine işaret ediyor. 4. çeyrekte büyümeye pozitif ancak sınırlı katkı yapacak olan sanayi üretiminin, vergi teş-

viklerinin de etkisiyle 2017’nin ilk çeyreğinde toparlanmayı sürdürmesi beklenebilir. 

 

Reel Efektif Döviz Kuru, Şubat 2017 

● Reel efektif kuru ocak ayına göre kısıtlı bir artış göstererek 

Şubat ayında 88.83 seviyesine yükseldi. Ocak ayı verisi 

88.17’den 87.66’ya revize edildi. 

● Enflasyonda yukarı yönlü baskıların önümüzdeki aylarda de-

vam edecek olması sebebiyle reel efektif kurda kısıtlı artış de-

vam edebilir. Artışın kısıtlı kalmasında etken nominal kurda 

yaşanan oynaklık. Bu kısıtlı iyileşmeye rağmen reel efektif ku-

run tarihi ortalamasının oldukça altında devam edecek olması 

TL’nin rekabetçi seviyelerde kalacağına işaret ediyor. 

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Yurt İçi Gelişmeler 

13 Mart 2017 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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Dolar libor faizleri yükseldi. 

ABD hisse senetleri değer kaybetti. Avrupa borsaları yükseldi. 

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

Geçtiğimiz hafta TL varlıklar değer kaybetti. 

13 Mart 2017 
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Finansal Göstergeler 
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TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %10.8’e yükseldi. Gösterge tahvil getirisi %11.48 seviyesin-
de. 
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Küresel para birimleri dolara karşı değer kaybetti. 

Emtialar değer kaybetti. 

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

13 Mart 2017 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

13 Mart 2017 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Türkiye Cari Denge (Ocak) 10:00 -3.00b -- -4.27b -- Yüksek

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

Almanya TÜFE (Yıllık Değişim %) (Şubat, Nihai) 10:00 2.20% -- 2.20% -- Yüksek

Almanya ZEW Beklenti Endeksi (Mart) 13:00 12 -- 10.4 -- Orta

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Endeksi (Mart) 13:00 -- -- 17.1 -- Orta

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, % ) (Ocak) 13:00 1.70% -- -1.60% -- Orta

ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Şubat) 15:30 1.40% -- 1.20% -- Orta

ABD ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Şubat) 15:30 1.90% -- 1.60% -- Orta

Türkiye İşsizlik Oranı (Aralık) 10:00 12.40% -- 12.10% -- Orta

Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Şubat) 11:00 -- -- 11.43b -- Yüksek

İngiltere İşsizlik Oranı (Ocak) 12:30 4.80% -- 4.80% -- Orta

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

ABD TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Şubat) 15:30 2.70% -- 2.50% -- Orta

ABD Fed Faiz Kararı 21:00 0.75%-1.00% -- 0.50%-0.75% -- Yüksek

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

Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Şubat, Nihai) 13:00 2.00% -- 1.80% -- 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 (Mart) 15:00 435b -- 435b -- Orta

İngiltere İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranı 15:00 0.25% -- 0.25% -- Orta

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (11 Mart) 15:30 -- -- 243k -- Orta

ABD Yapı İzinleri (Aylık Değişim, %) (Şubat) 15:30 -3.10% -- 4.60% 5.30% Orta

ABD Yapı İzinleri (Şubat) 15:30 1253k -- 1285k 1293k Orta

ABD Konut Başlangıçları (Aylık Değişim, %) (Şubat) 15:30 0.70% -- -2.60% -- Orta

ABD Konut Başlangıçları (Şubat) 15:30 1255k -- 1246k -- Orta

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Şubat) 16:15 75.50% -- 75.30% -- Orta

ABD Sanayi Üretimi (Aylık Değişim, %) (Şubat) 16:15 0.20% -- -0.30% -- Orta

ABD Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Mart, Geçici) 17:00 97 -- 96.3 -- Orta

Haftalık Veri Takvimi

13 Mart Pazartesi

16 Mart Perşembe

17 Mart Cuma

14 Mart Pazartesi

15 Mart Çarşamba


