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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
17 Temmuz 2017 

● ABD’de TÜFE Haziran ayında bir önceki aya göre değişim göstermedi. Piyasa beklentisi enflasyonun aylık baz-

da %0.1 artması yönündeydi. Yıllık TÜFE artışı ise Ma-

yıs ayındaki %1.9 seviyesinden %1.7’ye geriledi. Hazi-

ran ayında enerji fiyatları aylık %1.6 gerilerken, gıda 

fiyatları değişim göstermedi. Çekirdek TÜFE ise aylık 

bazda %0.1 artış gösterdi. Çekirdek TÜFE’de yıllık artış, 

bir önceki ayla aynı oranda, %1.7 seviyesinde gerçek-

leşti. Ocak ayında %2.3 seviyesinde olan çekirdek TÜ-

FE’deki gerilemeye paralel olarak, Fed’in enflasyon he-

defi olarak kullandığı çekirdek kişisel harcamalar (PCE) 

göstergesinde de seyir yılbaşından bu yana aşağı yönlü. 

Çekirdek PCE Mayıs ayında Fed’in %2 olan hedefinin altında, %1.4 seviyesinde gerçekleşmişti. Çekirdek TÜFE’deki ya-

tay seyir, çekirdek PCE’de de kısa vadede yukarı yönlü bir hareket olmayabileceğine işaret ediyor. (Haziran ayı PCE veri-

si 1 Ağustos’ta açıklanacak.) Fed Başkanı Yellen 12 Temmuz’da ABD kongresine yaptığı 2017 ilk yarı değerlendirmesin-

de enflasyondaki yavaşlamanın normalin dışında fiyat indirimlerinden kaynaklandığını belirtti. Bu açıklama piyasa tarafın-

dan, Fed’in enflasyondaki yavaşlama hakkında Haziran ayındaki duruşundan daha temkinli olduğu yönünde yorumlandı 

ve Aralık ayı faiz artırım olasılığı Bloomberg anketine göre %50’nin altına geriledi.  

● Mayıs’ta Euro Bölgesi’nde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık %4 yükselerek  2011’den bu yana 

en yüksek artışı kaydetti (Beklenti:%3.5). Takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de aylık %1.3 

artış gösterdi (Beklenti:%1). Euro Bölgesi sanayi üretimindeki aylık %1.3’lük artışta, sermaye malı üretiminin aylık %2.3 ve 

dayanıklı tüketim malı üretiminin %1.8 artış göstermesi etkili oldu. Dayanıksız tüketim malı üretimi %1.2, enerji üretimi %

0.9 ve ara malı üretimi %0.3 arttı. Mayıs ayında bölgenin en büyük ekonomisi Almanya’da sanayi üretiminin aylık %1.4 

artması, bölgedeki artışa öncülük etti. Mayıs ayı sanayi üretimi verisi, öncü göstergeleri de destekleyerek Euro Bölge-

si’nde ikinci çeyrekte güçlü büyümenin devam ettiğini gösteriyor. Euro Bölgesinde ilk çeyrekte büyüme ivme kazanmış ve 

mevsimsellikten arındırılmış GSYH bir önceki çeyreğe göre %0.6 büyümüştü. Mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim 

endeksinin Nisan-Mayıs aylarında önceki çeyreğin %1.9 üzerinde seyretmesi, ekonominin yaklaşık dörtte birini oluşturan 

sanayi üretiminin GSYH’ye ikinci çeyrekte daha yüksek katkı yapabileceğine işaret ediyor. Euro Bölgesi ekonomisindeki 

toparlanma, Avrupa Merkez Bankası’nın Eylül ayından itibaren parasal genişlemenin kaldırılmasına yönelik iletişime baş-

layabileceği beklentilerini de destekliyor. 

● Çin’de ihracat ve ithalat Haziran ayında beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Çin’in dolar cinsinden ihracatı Mayıs 

ayındaki %8.7’lik artışın ardından Haziran ayında önceki yılın aynı dönemine göre %11.3 arttı. Beklenti %8.9 seviyesin-

deydi. Mayıs ayında %14.8 artan ithalat da ivmelenerek Haziran ayında %14.5 olan beklentinin üzerinde %17.2 artış gös-

terdi. Yılın ilk yarısında Çin’de bir önceki senenin aynı dönemine göre %8.8, ithalat ise %19 arttı. 2015 ve 2016 yılında 

düşüş gösteren dış ticaret verileri, 2017 yılında tekrar pozitife dönmüş durumda. İki yıl aradan sonra baz etkisi ve zayıf 

Yuan etkisiyle artış gösteren ihracatta, küresel talepte yaşanan ılımlı toparlama da etkili oldu. İthalattaki artış yılın ilk yarı-

sında iç talebin güçlü seyrettiğine işaret ediyor. Yuan’ın yılın ikinci yarısına Dolar karşısında değer kazanarak başlaması 

sebebi ile ihracat yılın ikinci yarısında ivme kaybedebilir. 19 Temmuz’da Çin ve ABD’li yetkililer arasında düzenlenecek 

ekonomik diyalog toplantısı da ihracat performansında etkili olabilecek bir unsur. Çin’de yetkililerin kredi büyümesini kont-

rol altına almak için önlemlerini artıracağı beklentisi ile ithalatta da ivme kaybı gözlemlenebilir.  
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Sanayi Üretimi, Mayıs 2017  

● Mayıs ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %1.5 daraldı (Beklenti: -%0.2) 

Takvim etkisinden arındırılmış endeks 2016 yılı Mayıs ayına göre %3.5 artış gösterdi (Beklenti: %5.0). Yıllıklandırılmış 

ortalama artış oranı %1.6’ya geriledi. (Nisan: %1.7) Arındırılmamış endeks önceki yılın Mayıs ayına göre %4.1 arttı.  

● Endeks takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, dayanıklı tüketim malı kalemi %7.6 ile 

en çok artış gösteren kalem oldu. Enerji (%5.9), ara malı (%5.2) ve sermaye malı (%2.5) kalemleri de artış gösterirken, 

dayanıksız tüketim malı kalemi %0.7 düşüşle daralan tek alt kalem oldu. İmalat sanayinde en yüksek ağırlığa sahip alt 

kalemlerden gıda ürünlerinin imalatı %0.9 daralırken, tekstil ürünlerinin imalatı %2.0, ana metal sanayii %2.3, motorlu kara 

taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı %15.7 arttı.  

● Nisan ayında yaşanan güçlü artış sonrası baz etkisiyle sanayi üretiminde aylık bazda gerileme yaşansa da, 2017 yılı 

ikinci çeyreğinin ilk iki ayında arındırılmamış sanayi üretim endeksi 2016’nın aynı dönemine göre %5 artış göstermiş du-

rumda. Sanayi üretimindeki gelişmeler ikinci çeyrek büyümesinin güçlü olacağına işaret ediyor. Fakat Aralık 2016’da TÜİK 

tarafından GSYH verilerinde yapılan revizyondan sonra sanayi üretimi endeksi ve GSYH verileri arasındaki ilişki zayıfla-

mış durumda. TÜİK, sanayi üretim endeksinde güncelleme çalışmalarını sürdürüyor ve GSYH serileri ile uyumlu sanayi 

üretim endeksinin 2018 yılı başında yayınlanması planlanıyor.  

Ödemeler Dengesi, Mayıs 2017  

● Mayıs ayında cari denge beklentilerin üzerinde, 5.24 milyar 

$ açık verdi. Böylece yılın ilk  5 ayındaki toplam cari açık ön-

ceki yılın aynı dönemine göre %20 artarak 16.8 milyar $ oldu. 

12 aylık kümülatif cari açık ise üst üste beşinci ayda artarak 

Nisan ayındaki 33.2 milyar $ seviyesinden Mayıs’ta 35.3 mil-

yar $’a yükseldi. 12 aylık kümülatif cari açıktaki artışta, daha 

çok enerji dışı ithalattaki artış etkili oldu. 12 aylık enerji dışı 

cari açık, ithalattaki artışa paralel olarak Nisan’da 6.8 milyar 

$’dan Mayıs’ta 8.3 milyar $’a yükseldi. 12 aylık enerji açığı ise 

Nisan’da 26.4 milyar $’dan Mayıs’ta 27.1 milyar $’a çıktı. Tu-

rizm gelirleri Mayıs ayında önceki yılın aynı dönemine göre %11 arttı. Ocak 2015’ten itibaren devam eden gerilemenin 

ardından Nisan ve Mayıs ayında artış gösteren turizm gelirlerinin, Mayıs ayında cari açık üzerindeki aşağı yönlü etkisi sı-

nırlı oldu. 

●Cari açığın finansmanını portföy yatırımları sağlamaya devam ediyor. Nisan ayında portföy yatırımları ile ülkeye sermaye 

girişi 5.5 milyar $ ile son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yılın ilk beş ayındaki portföy yatırımları önceki yılın aynı dö-

nemine göre %79 artarak 13.2 milyar $ oldu. Yılın ilk 5 ayındaki portföy girişlerinin 7.3 milyar $’ı devlet iç ve dış borçlanma 

senetleri, 4.4 milyar $’ı banka dış borçlanma senetleri ve 1.5 milyar $’ı hisse senetleri aracılığıyla gerçekleşti. Mayıs ayın-

da 944 milyon $ doğrudan yatırım girişi olurken, yılın ilk 5 ayında doğrudan yatırım girişi önceki yılın aynı dönemine göre 

%10 artarak 3.3 milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar kaleminde ise Mayıs’ta ve yılın 5 ayı toplamında çıkış 

yaşandı. Yılın ilk 5 ayında net hata noksan kaleminde toplam çıkış 4.7 milyar $ oldu. Rezerv varlıklar Mayıs ayında 2.5 

milyar $ arttı. Böylece yılın ilk 5 ayında rezerv varlıklardaki azalma 5.4 milyar $’a geriledi. 

●İkinci çeyrekte ekonomik aktivitenin hız kazanmasıyla birlikte ithalatın artması, 12 aylık cari açığın Ekim 2015’ten bu ya-

na en yüksek seviyesi olan 35.3 milyar $’a yükselmesine neden oldu. İkinci çeyreğin devamında da kredilerdeki artış ve 

ekonomik aktivitedeki pozitif seyrin sürmesiyle, dış ticaret açığının cari açığa yukarı yönlü etki etmesi beklenebilir. Diğer 

taraftan petrol fiyatlarının düşük seyrini sürdürmesi ve turist sayısındaki artışın yaz aylarında da devam etmesi cari açığa 

aşağı yönlü etki yaparak bu artışı dengeleyebilir.   

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Yurt İçi Gelişmeler 

17 Temmuz 2017 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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Libor faizleri yatay seyretti. 

Küresel hisse senetleri değer kazandı. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 15:30 itibarı ile güncellenmiştir. 

Geçtiğimiz hafta Türkiye hisse senedi piyasası diğer GOÜ’lerin üzerinde artış gösterdi. 

17 Temmuz 2017 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11.93, gösterge tahvil getirisi %11.41 seviyesinde 
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Küresel para birimleri dolara karşı değer kazandı. 

Tarım emtiaları bir önceki haftaki toparlanmanın ardından geçtiğimiz hafta değer kaybetti. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 15:30 itibarı ile güncellenmiştir. 

17 Temmuz 2017 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

17 Temmuz 2017 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Çin GSYH (Çeyreklik Değişim, %) (2. Çeyrek) 05:00 1.70% -- 1.30% -- Yüksek

Çin GSYH (Yıllık Değişim, %) (2. Çeyrek) 05:00 6.80% -- 6.90% -- Yüksek

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

Çin Perakende Satışlar (Yıllık Değişim, %) (Haziran) 05:00 10.60% -- 10.70% -- Orta

Türkiye İşsizlik Oranı (Nisan) 10:00 11.00% -- 11.70% -- Orta

Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Haziran) 11:00 -- -- 6.4b -- Yüksek

Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Haziran, Nihai) 12:00 1.30% -- 1.40% 1.40% Yüksek

Türkiye Merkez Bankası Beklenti Anketi 14:30 Orta

18 Temmuz Salı

İngiltere TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Haziran) 11:30 2.90% -- 2.90% -- Orta

Almanya ZEW Beklenti Endeksi (Temmuz) 12:00 18.3 -- 18.6 -- Orta

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Endeksi (Temmuz) 12:00 -- -- 37.7 -- Orta

ABD Yapı İzinleri (Aylık Değişim, %) (Haziran) 15:30 3.40% -- -4.90% -- Orta

ABD Yapı İzinleri (Haziran) 15:30 1208k -- 1168k -- Orta

ABD Konut Başlangıçları (Aylık Değişim, %) (Haziran) 15:30 6.20% -- -5.50% -- Orta

ABD Konut Başlangıçları (Haziran) 15:30 1160k -- 1092k -- Orta

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

Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Temmuz) 10:00 -- -- 70 -- Orta

Euro Bölgesi
Avrupa Merkez Bankası Marjinal Borç Verme Faiz 

Oranı 
14:45 0.25% -- 0.25% -- Yüksek

Euro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası Mevduat Faiz Oranı 14:45 -0.40% -- -0.40% -- Yüksek

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (15 Temmuz) 15:30 -- -- 247k -- Orta

Türkiye Fitch Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi -- -- -- -- Yüksek

Haftalık Veri Takvimi

17 Temmuz Pazartesi

19 Temmuz Çarşamba

21 Temmuz Cuma

20 Temmuz Perşembe


