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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
19 Aralık 2016 

● FED, beklentilere paralel, politika faizi oranını 25 baz puan 

artırarak %0.5 - 0.75 aralığına yükseltti. Toplantı sonrası açıkla-

nan karar metninde istihdam piyasasında güçlenmenin devam ettiği, 

ekonomik aktivitenin yılın ikinci yarısında ılımlı bir şekilde arttığı be-

lirtiliyor. Son aylarda istihdam artışının kuvvetli gerçekleştiği ve iş-

sizliğin düştüğü belirtiliyor. Hanehalkı harcamalarında kademeli artış 

yaşanırken, özel sektör yatırımları zayıf kalmış durumda. Enflasyon 

yılbaşı seviyelerine göre artmış olsa da, enerji fiyatlarında yaşanan 

düşüş ve ithal ürün fiyatlarının düşük seyretmesi nedeni ile Fed’in %

2 hedefinin hala altında seyrediyor. Fed üyeleri bu etkilerin azalması 

ile enflasyonun orta vadede hedef seviyeye ulaşmasını bekliyor. 

Ekonomik göstergelerdeki gerçekleşmeler ve beklentiler ışığında üyeler oybirliği ile politika faizi oranının %0.5 - 0.75 ara-

lığına yükseltilmesine karar verdi. Aralık toplantısı ile beraber Fed üyelerinin güncel ekonomik tahmin ve politika faiz ora-

nı beklentileri de yayımlandı. Büyüme ve kişisel harcama (PCE) enflasyonu beklentilerinde yukarı, işsizlik oranı beklenti-

lerinde aşağı yönlü revizyonlar bulunurken, çekirdek PCE enflasyonu beklentileri Eylül ayına göre değişim göstermedi. 

Ekonomik gösterge beklentilerindeki olumlu revizyonlar doğrultusunda üyelerin 2017 için politika faizine dair beklentileri, 

25 baz puanlık 3 adet faiz artırımı olarak güncellendi. (Eylül beklentisi: 25 baz puanlık 2 artırım) Basın toplantısında Yel-

len faiz artırım beklentilerindeki değişimin oldukça sınırlı olduğunu açıklamasına rağmen üyelerin beklentileri ve Yellen’ın 

açıklamaları piyasalar tarafından şahin olarak algılandı ve küresel risk iştahı geriledi. ABD para politikasında sıkılaşmanın 

hızlanması beklentileri özellikle 2017’nin ilk çeyreğinde küresel piyasalarda risk iştahını olumsuz etkileyebilir. 2017 yılında 

da, küresel piyasalar ABD ekonomik gelişmelerini ve Fed açıklamalarını yakından takip etmeye devam etmesi beklenebi-

lir. Fed para politikasını sıkılaştırırken, Avrupa Merkez Bankası’nın genişleyici para politikasına ve varlık alımlarına de-

vam etmesi Euro / Dolar üzerindeki aşağı yönlü baskının devam etmesine neden olabilir. Fed’in para politikasında adım-

larını 2017 yılında da temkinli ve ekonomik verilere bağlı şekilde atmaya devam etmesi ise risk iştahında olumsuz etkile-

rin kısa vade ile kısıtlı kalmasını sağlayabilir. 

● Euro Bölgesi İmalat PMI endeksi 2011 yılından bu yana en yüksek seviyesinde. İlk hesaplamalara göre Euro Böl-

gesi PMI imalat endeksi, Kasım ayındaki 53.7 seviyesinden Aralık ayında 54.9’a yükselerek Nisan 2011’den bu yana en 

yüksek seviyesine ulaştı. İmalat sektöründeki genişlemede Euro’nun değer kaybının etkisiyle yeni siparişler ve ihracatın 

artması etkili oldu. Hizmet sektörü ise Ekim ve Kasım aylarına göre bir miktar hız kaybederek ılımlı seviyede genişlemeye 

devam etti. Aralık ayında PMI hizmet endeksi Kasım ayındaki 53.8 seviyesinden 53.1’e geriledi. İmalat sektörünün hizmet 

sektörünü dengelemesiyle birlikte bileşik endeks Aralık ayında da Kasım ayında ulaştığı 2016 yılının en yüksek seviyesi 

olan 53.9 seviyesinde seyretti. PMI endeksi sonuçlarına göre, Aralık ayında ürün ve hizmet fiyatları da, Euro’daki değer 

kaybı ve petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak artan maliyetlerin tüketiciye yansımasıyla birlikte, Mayıs 2011’den bu 

yana en hızlı artışı gösterdi. Ülke kırılımına bakıldığında, Euro Bölgesi ekonomik aktivitesindeki genişlemenin büyük ölçü-

de PMI imalat endeksi son 35 ayın en yüksek seviyesine ulaşan Almanya’dan kaynaklandığı görülüyor. Fransa’da ise 

PMI bileşik endeksi son 18 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Dördüncü çeyrekte yılın en yüksek artışını gösteren PMI 

endeksi, Euro Bölgesi’nde 4.çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0.4’lük büyüme (3. Çeyrek: %0.3)  ve iyileşen enflasyon 

oranlarına işaret ediyor.  

2016 2017 2018 2019
Uzun 

Vade

Ara.16 1.9 2.1 2 1.9 1.8

Eyl.16 1.8 2.0 2.0 1.8 1.8

Ara.16 4.7 4.5 4.5 4.5 4.8

Eyl.16 4.8 4.6 4.5 4.6 4.8

Ara.16 1.5 1.9 2.0 2.0 2.0

Eyl.16 1.3 1.9 2.0 2.0 2.0

Ara.16 1.7 1.8 2.0 2.0

Eyl.16 1.7 1.8 2.0 2.0

Ara.16 0.6 1.4 2.1 2.9 3.0

Eyl.16 0.6 1.1 1.9 2.6 2.9

Büyüme 

Beklentisi

İşsizlik Oranı

Kişisel Harcama 

(PCE) Enflasyonu

Çekirdek PCE 

Enflasyonu

Politika Faizi
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

GSYİH Büyüme Oranı, 2015 3. Çeyrek 

● TÜİK tarafından açıklanan Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ve-

rileri 2016 yılı 3. çeyreği itibarıyla revize edildi. Dönem-

sel GSYİH, Avrupa İstatistik Kurumu 2010 standartlarına 

uygun olarak üretim, harcama ve gelir yöntemiyle he-

saplandı. Yeni yöntem ile reel büyüme oranları 2009 yılı 

bazlı zincirlenmiş hacim endeksine göre hesaplanmakta-

dır. 1998 yılından itibaren veri serisi, yeni endeks ile de-

ğiştirildiğinden geçmiş döneme yönelik verilerde de güncelleme yapıldı. Türkiye ekonomisi 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %1.8 daralma kaydetti. Bloomberg anketine göre beklenti %0.3 büyüme yönündeydi. 

3. çeyrekte yıllık GSYİH değişim %3.5 olarak gerçekleşti. Yılın 3. çeyreğinde kamu harcamaları %23.8 artarken, özel tüke-

tim, yatırım ve ihracat kalemleri daraldı. Yeni yöntemle yapılan hesaplamalar sebebiyle geçmiş dönem büyüme oranları da 

revize edildi. 2016 ikinci çeyrekte 2015’in aynı dönemine göre %3.1 olarak açıklanan büyüme oranı %4.5 olarak güncel-

lendi. 2015 yıllık büyüme oranı ise %4’ten %6.1’e güncellendi. 2015 yılı GSYİH yeni ölçümle %20 artarak 1.95 trilyon TL 

seviyesinden 2.34 trilyon TL’ye revize edildi. Düşük iç talep, ihracatta yaşanan gerileme ve turizm sektöründeki olumsuz 

gelişmeler 3. çeyrekte yaşanan daralmada etkili oldu. Yılın son çeyreğine dair Ekim ayı sanayi üretimi endeksinde yaşa-

nan ılımlı toparlanma, Ekim ve Kasım aylarında otomotiv sektöründe kuvvetli artış gösteren satış rakamları ve gayrimenkul 

sektöründeki olumlu gelişmeler, ekonomik aktivitenin 4. Çeyrekte tekrar büyüme gösterebileceğine işaret ediyor. 

Ödemeler Dengesi, Ekim 2016 

● Ekim ayında cari denge, 1.68 milyar $ açık verdi. 

(Bloomberg Beklenti: 1.76 milyar $ cari açık) 12 aylık 

kümülatif cari açık ise Eylül’deki 32.4 milyar $ seviyesin-

den (GSYİH'ya oranı %3.8) 33.8 milyar $ seviyesine 

(GSYİH'ya oranı %3.9) yükselmiş durumda. Net turizm 

gelirlerinde yaşanan düşüş ve dış ticaret açığının yüksel-

mesi cari açığın yükselmesinde etkili oldu. Cari açığın 

milli gelire oranı, GSYİH yeni yöntemle ölçümü sonrası artışı nedeniyle iyileşti. Yılın 3. çeyreğinde yurt içi ekonomik aktivi-

tedeki yavaşlamaya rağmen cari dengede bozulma yaşandı. Kasım ayı sonu itibarıyla OPEC ve Rusya gibi OPEC dışı 

ülkelerin petrol üretimini kısma taahhüdünün yarattığı %20’lik fiyat artışı, önümüzdeki dönemde enerji dengesinde bir mik-

tar bozulmaya yol açabilir. Buna paralel, cari açıktaki artışın 2017’de devam etmesi beklenebilir.  

Bütçe Dengesi, Kasım 2016 

● Kasım ayında Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi 10 milyar TL, Faiz Dışı Denge 13.9 milyar TL fazla verdi. 12 Aylık Kümü-

latif Merkezi Yönetim bütçe açığı Ekim ayında 19.3 milyar TL, faiz dışı fazla 30.1 milyar TL oldu. 2017-2019 Orta Vadeli 

Programına (OVP) göre, 2016 bütçe açığı hedefi 34.6 milyar TL, faiz dışı fazla hedefi ise 16.9 milyar TL. Genel bütçe gelir-

leri Kasım ayında geçen seneye göre %39 artış gösterdi. Bu artışta “Vergi Gelirleri”nin Kasım 2015’teki 39.4 milyar TL se-

viyesinden Kasım 2016’da 54.1 milyar TL seviyesine çıkması etkili oldu. Kasım ayında bütçe harcamaları ise önceki yılın 

aynı dönemine göre %18 arttı. Faiz dışı harcamalar %20 artarken, faiz harcamaları %1 azalma gösterdi. Yılın son çeyre-

ğinde harcamalardaki artış, ekonomik aktivitedeki yavaşlamayı, kısa vadede kamu harcamalarını arttırarak bertaraf etmeyi 

öngören son OVP ile paralel. 

19 Aralık 2016 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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USD Libor faizleri yükselişini sürdürdü. 

Gelişmiş ülke hisse senetleri değer kazandı 

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

Geçtiğimiz hafta TL varlıklar değer kazandı. 

19 Aralık 2016 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

T
a
h

v
il

 P
iy

a
s

a
la

rı
 

Gösterge tahvil getirisi %10.84 seviyesinde. 
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Küresel para birimleri dolara karşı ağırlıklı olarak değer kaybetti. 

VIX Endeksi yükseldi. 

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

19 Aralık 2016 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

19 Aralık 2016 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Almanya IFO Beklenti Endeksi (Aralık) 12:00 105.6 -- 105.5 -- Orta

Almanya IFO İş ortamı endeksi (Aralık) 12:00 110.9 -- 110.4 -- Orta

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

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

Türkiye Gecelik Borç Verme Faiz Oranı 14:00 -- -- 8.50% -- Yüksek

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

21 Aralık Çarşamba

Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Aralık) 10:00 -- -- 68.93 -- Orta

ABD İkinci El Konut Satışları  (Kasım) 18:00 5.52m -- 5.60m -- Orta

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (17 Aralık) 16:30 -- -- 254k -- Orta

ABD
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık 

Değişim, %) (3.Çeyrek, Nihai)
16:30 -- -- 1.70% -- Yüksek

ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri (Kasım, Geçici) 16:30 -4.70% -- 4.60% -- Orta

ABD
GSYH (Yıllıklandırılmış) (Çeyreklik Değişim, %) 

(3. Çeyrek, Nihai)
16:30 3.30% -- 3.20% -- Yüksek

ABD
Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık Değişim, %) 

(Kasım)
18:00 1.50% -- 1.40% -- Yüksek

ABD
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık 

Değişim, %) (Kasım)
18:00 1.80% -- 1.70% -- Yüksek

Almanya Tüketici Güveni  (Ocak) 10:00 9.9 -- 9.8 -- Orta

İngiltere GSYH (Yıllık Değişim, %) (3. Çeyrek, Nihai) 12:30 2.30% -- 2.30% -- Yüksek

İngiltere GSYH (Çeyreklik Değişim, %) (3. Çeyrek, Nihai) 12:30 0.50% -- 0.50% -- Yüksek

ABD Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Aralık, Nihai) 18:00 98.1 -- 98 -- Orta

ABD Yeni Konut Satışları (Aylık Değişim, % ) (Kasım) 18:00 2.10% -- -1.90% -- Orta

ABD Yeni Konut Satışları (Kasım) 18:00 575k -- 563k -- Orta

Haftalık Veri Takvimi

19 Aralık Pazartesi

20 Aralık Salı

22 Aralık Perşembe

23 Aralık Cuma


