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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

16 Mayıs 2016 

 

● İngiltere Merkez Bankası (BoE) Mayıs toplantısında faizleri değiştirmedi. Perşembe günü açıklanan faiz oranla-

rını %0.50 seviyesinde tutma kararı oybirliği ile alındı. Toplantı öncesinde İngiltere ekonomisinde son dönemde görülen 

yavaşlamanın etkisi ile bazı üyelerin faiz indirimi yönünde karar verebileceği haberleri çıkmıştı. Bu haberlerle beraber  

değer kaybeden İngiliz sterlini faiz değiştirmeme kararının oybirliği ile alınmasından sonra kayıplarını toparladı. Karar 

sonrası yaptığı açıklamada BoE başkanı Carney, gerekirse faiz indirecek alanlarının olduğunu belirtti. Aynı zamanda 

çeyreklik enflasyon görünümü de yayımlayan BoE, İngiltere’nin Avrupa’dan çıkması durumunda İngiltere ekonomisinin 

olumsuz etkileneceğine dikkat çekti. Raporda AB’den çıkışın etkilerine dair tahminler belirtilmezken, ekonomik büyü-

mede düşüş, enflasyon ve işsizlikte ise bir artış olacağının öngörüldüğü belirtiliyor. 

 

● Almanya sanayi üretimi Mart’ta beklentilerin üzerinde gerile-

di. Almanya Mart ayı sanayi üretim verisi aylık bazda %0.2 düşüş 

beklentilerini karşılayamadı ve %1.3 geriledi. Yıllık bazda artış ise 

%0.3 seviyesinde gerçekleşti (beklenti:%1.1). Ocak’taki yıllık %1.3 

artış %2.0’a revize edildi. 2015 yılının ikinci yarısından itibaren 

yavaşlayan sanayi üretimi, 2016 yılının ilk iki ayında hızlı bir artış 

gösterdikten sonra Mart ayında ivme kaybetti. Ancak 2016’nın ilk 

çeyreğinde sanayi üretim artışı (Ocak-Mart ortalama: %1.7), 4. 

çeyrek ortalamasının (-%0.3) üzerinde gerçekleşti ve sanayi üreti-

minin 2016 yılının ilk çeyreğinde büyümeyi destekleyebileceğine işaret etti. Ancak güçlü iç talebin desteklediği sanayi 

üretimi için, dünya ekonomisinde yaşanan durgunluk ve zayıflayan dış talep sebebiyle riskler 2016 yılında da devam 

ediyor.  

 

● Çin’de dış ticaret verileri Nisan’da beklentilerin altında kaldı. 

Nisan ayında bir önceki yılın ayına göre değişim göstermemesi 

beklenen dolar bazında ihracat hacmi %1.8 daraldı. %4 daralması 

beklenen dolar bazında ithalat hacmi ise %10.9 düşüş gösterdi. 

Yuan bazında ihracat hacmi ise %4.1 ile beklentilere paralel yük-

selirken, %0.3 artması beklenen yuan bazında ithalat hacmi %5.7 

daraldı. Dolar bazında düşüş yaşanmasının nedeni Yuan’ın dolar 

karşısında değer kaybetmesi oldu. Çin’de ihracat hacmi Mart ayın-

da hem yuan hem dolar bazında kuvvetli artış göstermişti. Nisan ayında yaşanan düşüş Mart ayında yaşanan artışın 

genel bir toparlanma yerine mevsimsellikten kaynaklanabileceğine işaret ediyor. Küresel ekonomideki yavaşlamayla 

Çin’in ihracatı gerileme eğiliminde olmaya devame ediyor. İthalat tarafında ise Nisan ayında çelik ve bakır ithalatında 

düşüş yaşanırken, petrol ithalatı hacim olarak rekor seviyelerde seyrediyor. Fakat petrol fiyatlarının bir önceki seneye 

göre düşük seviyelerde kalması ddolar bazında ithalatta gerilemeye neden oluyor. Düşük küresel talep sebebiyle eko-

nomik modelinde iç  talebe ağırlık vermeye çalışan Çin’de bu geçiş sürerken, ülkenin yüksek borçluluğu ise küresel 

piyasalarda endişe yaratıyor. İlk çeyrek sonunda GSYH’ya oranı %237 ulaşan toplam borç ekonomik yavaşlama karşı-

sında genişleyici adımları artırmak isteyen Çin Merkez Bankası’nın hareket alanını daraltan bir etken olarak ön plana 

çıkıyor.  
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

 

Ödemeler Dengesi, Mart 2016  
● Mart ayında cari denge, 3.68 milyar $ açık verdi. 12 aylık kümülatif 

cari açık ise Şubat’taki 30.6 milyar $ seviyesinden (GSYH'ya oranı 

%4.1) 29.5 milyar $ seviyesine (GSYH'ya oranı %3.9) gerilemiş du-

rumda. Finansman tarafına bakıldığında; doğrudan yatırımlarda 650 

milyon $, portföy yatırımlarında 2.7 milyar $, diğer yatırımlar kale-

minde 0.7 milyar $’lık giriş yaşandı. Hisse senedi piyasasına aylık 

bazda 1 milyar $ seviyesinde giriş yaşanırken, 12 aylık toplam çıkış 

0.4 milyar $ seviyesine geriledi. Tahvil piyasasına ise aylık bazda 

0.5 milyar $ giriş yaşanırken, 12 aylık toplam çıkış 5.7 milyar $’a geriledi. Bankalar Mart ayında 1.4 milyar $ kısa vadeli 

kredi geri ödemesi gerçekleştirdi. Uzun vadeli kredi kullanımı ise 3.4 milyar $ artış gösterdi. 12 aylık kümülatif borç çevrim 

oranlarına bakıldığında ise, Mart ayında şirketlerin uzun vadeli borç çevirme oranı %174 seviyesinde, bankaların uzun 

vadeli borç çevirme oranı ise %272 seviyesinde. Mart ayında bankalar nette 1.5 milyar $ yurtdışı kredi geri ödemesi ya-

parken, diğer sektörler 1.8 milyar $ yurt dışından kredi kullandılar. 

● Net turizm gelirleri Mart ayında 0.7 milyar $ oldu. 12 aylık net turizm geliri kalemi Mart’ta, bir önceki yılın aynı dönemine 

göre %17 azalarak 20.3 milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Net Hata Noksan kaleminde bu ay 1.1 milyar $’lık giriş yaşandı. 

Rezerv varlıklarda ise Mart ayında 1.5 milyar $’lık artış yaşandı. 

● Enerji dengesi ve dış ticaret dengesinde devam eden iyileşme cari açıkta daralmanın devam etmesini sağlarken, küre-

sel risk iştahının yüksek seyrettiği Mart ayında portföy girişindeki artış ile cari açık finansmanının rezervler üzerindeki bas-

kısı azalmış durumda. Ödemeler dengesinde bu hareketin, risk iştahının yüksek olduğu Nisan ayında da devam etmesi 

beklenebilir. Özellikle yılın ikinci yarısı ile beraber, turizm sektöründeki gelişmelerin etkisinin yön ve boyutunun belli olması 

ile cari açıktaki iyileşme hız kesebilir. 

 

Sanayi Üretimi, Mart 2016 
● Mart ayında Sanayi Üretim endeksi yıllık bazda %2.9 ile %3.6 olan 

piyasa beklentisinin altında bir artış gösterdi.  Mevsim ve takvim etki-

lerinden arındırılmış endeks ise aylık bazda %0.1 artış beklentilerini 

karşılayamayarak bir önceki aya göre %0.5 düşüş gösterdi. Sanayi 

üretiminde yıllıklandırılmış ortalama artış oranı Mart ayı itibarıyla %

3.9 seviyesine geriledi (Ocak: %4.1). Arındırılmamış endekste de 

yıllıklandırılmış ortalama artış %4.2 seviyesinde. Endeksin mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış alt kalemlerinde bir 

tek sermaye malı imalatında artış yaşandı, aylık artış %2.8 seviyesinde. Yılbaşından itibaren zayıf seyreden sermaye malı 

imalatı, bu ay özel yatırımlarda artışa işaret ediyor. Geçtiğimiz aylarda ara malı, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malı üreti-

minde yaşanan artışlar ise ilk çeyreğin son ayında hız kesti ve güçlü tüketim artışında zayıflamaya işaret etti. Dayanıksız 

tüketim malı imalatında bir önceki aya göre %2, ara malı imalatında ise %0.5’lik düşüşler var. Dayanıklı tüketim malı ima-

latı ise bir önceki aya göre değişiklik göstermedi. Enerji kalemindeki negatif seyir ise devam ediyor, aylık düşüş %2.4 sevi-

yesinde.  

● Yılın ilk iki ayında güçlü seyreden sanayi üretim verisi, ilk çeyreğin son ayı itibarıyla ivme kaybı yaşadı. Ancak çeyreklik 

ortalamalara baktığımızda sanayi üretiminin 2015 yılının son çeyreğinde yaşadığı toparlanmanın (2015 4. Çeyrek ortala-

ma: %4.3, 2016 1.çeyrek ortalama: %4.8) 2016 yılında da devam ettiğini görüyoruz. Bu da sanayi üretiminin desteğiyle ilk 

çeyrekte büyümenin %4.5 civarında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. 

16 Mayıs 2016 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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6 ve 1 aylık USD LİBOR faizleri bu hafta geriledi. Yen ve Euro LİBOR faizleri negatif bölgede.   

Küresel hisse senedi piyasalarına karışık seyir hakimdi.  

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 14:30 itibarı ile güncellenmiştir. 

 

Bu hafta gelişmekte olan ülke piyasaları yatay seyretti.  

16 Mayıs 2016 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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Gösterge tahvil getirisi %9.76 seviyesinde. 

D
ö

v
iz

 P
iy

a
s

a
la

rı
 

E
m

ti
a

 P
iy

a
s

a
la

rı
 

 

Gelişmekte olan ülke para birimleri bu hafta Dolar’a karşı değer kaybetti.  

Enerji endeksi bu hafta yükseliş gösterdi. VIX endeksi hafif yükseldi.   

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 14:30 itibarı ile güncellenmiştir. 

16 Mayıs 2016 
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Makro Ekonomi & Strateji 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Döviz girişi gerilemeye devam eder mi?  

 

Son 5 yılda Türkiye’ye yılda ortalama 48.4 milyar $ resmi yabancı ser-

maye girişi olurken, döviz girişi 2013 yılından beri kademeli olarak azal-

dı. 2016 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla ise son 12 ayda gelen resmi ya-

bancı sermaye 2009 krizi hariç son 10 yılın en düşük seviyesi olan 21 

milyar $’a geriledi. (Yandaki Grafik). Finansmanın kaynaklarına bakıl-

dığında ise portföy yatırımlarında bir azalma görülürken, doğrudan yatı-

rımlar devam ediyor. 12 aylık doğrudan yatırımlar (FDI) rakamı Mart 

ayı itibarıyla 9.8 milyar $’la son 5 yıl ortalamasıyla aynı seviyede bulu-

nuyor. Gelen yabancı sermaye ile yıllık 29.5 milyar $ seviyesinde olan 

cari açık finanse edilirken, döviz girişinin azalması harcamaların rezervlerden karşılanmasına neden oldu. İlk çeyrek sonu 

itibarıyla döviz harcamalarının 6.1 milyar $’ı rezervlerden sağlanırken,  7.3 milyar $ da resmi olmayan kaynaklardan fi-

nansman sağlandı. 

 

Yurtdışı finansmandaki azalmaya paralel olarak cari açık da geriledi.  2011 yılında 74.4 milyar $ ile (GSYİH’ya oranı 

%9.6) tarihi yüksek seviyelere ulaşan cari açık 2016 ilk çeyrek sonu itibarıyla 29.5 milyar $’a (GSYİH’ya oranı %3.9) geri-

ledi. Enerji fiyatlarının düşük seyretmesi Türkiye’nin toplam döviz ihtiyacının azalmasını sağlıyor. 2014 yılının ortalarında 

115 $ seviyesinde olan Brent petrol fiyatı bugün itibarıyla 45 $ seviyesi-

ne inmiş durumda ve global olarak enerji fiyatlarındaki bu düşüş gecik-

meli olarak da olsa enerji açığının gerilemesine neden oluyor (Yandaki 

Grafik). Petrol fiyatlarındaki her 10 $'lık gerileme cari açığı yaklaşık 

olarak 4 milyar $ azaltıyor. Aynı miktar enerji ithalatının faturası petrol 

100 $ seviyesindeyken 50 milyar $’a yaklaşırken, 2016 Mart ayı itibarıy-

la 27 milyar $’a gerilemiş durumda. Buradaki trendin önümüzdeki dö-

nemde de devam etmesi petrol fiyatlarının seyrine bağlı. Ancak piyasa-

larda 2016 yılında brent petrol fiyatlarındaki düşüşün sonuna gelindiği beklentisi var, 2016 yılı Aralık ayı vadeli kontratla-

rında petrol fiyatları bugünkü seviyesine yakın 49 $’dan işlem görüyor. Bu da döviz harcamalarında enerji fiyatlarından 

kaynaklı düşüşün sonuna yaklaşıldığı anlamına geliyor. 

 

Enerji dışında ise açık sıfıra yakın seyrediyor. Enerji dışı açığın en 

önemli nedeni ekonominin üretim yapmak için ihtiyaç duyduğu malların 

ithalatının finansmanı. Bu sayede reel sektörün finansman ihtiyacı gide-

rilerek ekonominin büyümesi sağlanıyor. Cari açığın enerji dışındaki 

kısmının gerilemesi ekonomide ithalat finansmanının azaldığı ve yete-

rince büyüyemediği anlamına geliyor. Son 12 ayda enerji dışı dış ticaret 

dengesine baktığımızda ithalat ve ihracatın beraber azaldığı görülüyor. 

Enerji dışı ithalat %9 gerilerken, ihracat da buna paralel %8 geriledi. 

Enerji dışı cari açık ise sıfıra yakın seyrediyor, bu da büyümenin henüz sert bir gerileme eğiliminde olmadığına işaret edi-

yor (Yandaki Grafik).    

16 Mayıs 2016 
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Makro Ekonomi & Strateji 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Önümüzdeki dönemde en önemli risk turizm kaynaklı döviz gelirlerinde düşüş görülmesi.  İlk çeyrekte toplam turist 

sayısı bir önceki yılın ilk çeyreğine göre %10.3 gerilerken, en büyük ikinci pazar olan Rusya’dan gelen turist sayısında ise 

%56’lık sert düşüş görüldü. En büyük turist pazarı olan Almanya’dan gelen turist sayısı da %11.7 geriledi. 2015 yılında 

21.2 milyar $ olan net turizm gelirleri, ilk çeyrek itibarıyla 20.3 milyar $’a gerilemiş durumda. Turizm gelirlerindeki düşüş 

yaz aylarında belirginleşecek olup, 2016 yılı tamamında ziyaretçi sayısındaki kayıp 4 milyon kişiye ulaşabilir. Bu da turizm 

gelirlerinde 4 milyar $’ı aşan kayıplara yol açabilir. 

 

Türkiye aslında benzer ülkelere göre iyi düzeyde getiri sunuyor. Türkiye makroekonomik görünüm ve getiri olarak 

birçok gelişmekte olan ülkeye göre daha iyi konumda. Türkiye mevcut kredi notunu korurken (iki derecelendirme kurulu-

şunda yatırım yapılabilir seviyede), güçlü bütçe dengesini (GSYH’nın %

0.9’u) ve büyümeyi %4’e yakın seviyelerde koruyor. Göreceli getiriye 

bakıldığında da 2 yıllık Türk tahvilerinin döviz bazında getirisi benzer 

ülkelerin getirisinin üzerinde (Yandaki Grafik). Tüm bunlar  finansman 

konusunda ülkenin rahat olmasını gerektirir ancak finansmanın ucuz 

olmaması ve kurların volatil olması reel sektörün finansman almayarak 

üretim yapmak için ithalat yapmamasına ve bu da ekonominin yavaşla-

masına neden olabilir.  

 

Cari açık yükseliyorsa ekonominin büyümesi için gerekli döviz akışı oluyor demektir. Tasarruf açığı olan bir ülke 

olarak Türkiye’de de kriz yılları hariç cari açık yüksek seyretti ve büyü-

meye paralel şekilde arttı (Yandaki Grafik). Ekonomiye gelen döviz 

finansmanı azalırken, yukarıda bahsedildiği üzere 2015 yılında enerji 

fiyatlarındaki düşüş sebebiyle döviz ihtiyacı da azaldı. Ancak enerji fi-

yatlarındaki düşüşün sonuna gelindiği ve önümüzdeki dönemde döviz 

gelirlerinin daha da gerilemesi olasılığı göz önüne alındığında, Türk 

Lirası baskı altında kalabilir ve sermaye girişlerinde yeniden bir artış 

yaşanana kadar ekonomik büyüme yavaşlayabilir. 

 

 

 

 

 

16 Mayıs 2016 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

16 Mayıs 2016 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  


