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● ABD Merkez bankası Haziran ayı toplantısında beklentiler doğrultusunda faizi değiştirmedi. Toplan-

tı sonrası açıklanan karar metni istihdam piyasasındaki toparlamanın hız kestiğine, hane halkı harcamaları-

nın ve ekonomik aktivitenin Nisan ayındaki toplantıdan beri arttığını belirtmek dışında Nisan toplantısından 

sonra yayımlanan metinden önemli farklılıklar içermiyor. Fed işgücü piyasasında toparlanmanın devam et-

mesi ve fiyat istikrarının sağlanması için faiz oranlarını %0.25 – 0.50 bandında bırakmaya oybirliği ile karar 

verdiğini açıkladı. Büyüme ve enflasyon tahminleri 

aşağı yönlü revize edildi. Politika faizi tahminlerinde 

ise 2016 yılı için ortalama değerde bir değişiklik yok 

fakat üyelerin bireysel beklentilerini gösteren nokta 

dağılım grafiği (dot plot) üyelerin faiz artırımı beklen-

tilerinin zayıfladığına işaret ediyor. Mart ayında sade-

ce bir üye 2016’da 25 puanlık bir adet faiz artırımı 

beklerken, Haziran ayında tek artırım bekleyen üye 

sayısı 6’ya yükselmiş. Mart ayında faiz oranlarının %

1-1.25 ve %1.25-1.5 aralığında olmasını bekleyen 

altışar üye varken, bu ayki toplantıda bu aralıklarda 

birer üye olduğu görülüyor. Karar açıklamasından sonra konuşmasında Yellen, Fed’in para politikasının ön-

ceden belirlenmiş bir patikada ilerlemediğini, her toplantıda gelen ekonomik verilere göre karar verildiğinin 

altını çizdi. Mayıs ayında düşük gelen istihdam verisi konusunda ise verilerdeki kısa dönem oynaklıktansa, 

uzun vadeli trende bakmayı tercih ettiklerini söyledi. Yellen, İngiltere’nin AB’den çıkma referandumunun İn-

giltere, AB ve ABD ekonomisi üzerinde etkileri olacağını ve bu ay faizlerin değiştirilmemesinde etkili olduğu-

nu belirtti. Temmuz ayında faiz artırımı olasılığının hala mevcut olduğunu ekledi. Faiz beklentilerindeki aşağı 

yönlü revizyon son dönemdeki gelişmelerin Fed üyelerinin güvercin bir duruş almasına neden olduğunu gös-

teriyor. Karar öncesi Bloomberg’de %15.7 olan Temmuz faiz artırım olasılığı %7.7’ye geriledi. Opsiyon fiyat-

lamaları 2016’da faiz artırımına işaret etmezken, karar öncesi Ocak 2017’ye işaret eden fiyatlamalar Şubat 

ayına ötelenmiş durumda.  

● Japonya Merkez Bankası (MB) Haziran toplantısında faiz oranını ve varlık alım programını değiştir-

medi. Perşembe günü yapılan toplantıda -%0.1 olan politika faizini ve yıllık 80 trilyon yen olan varlık alım 

miktarını değiştirmedi. Zayıf ekonomik aktivite ve eksi seyreden enflasyon sebebiyle, MB’nin bu ayki toplan-

tıda para politikasında genişleme yönünde adımlar atması bekleniyordu. Karar sonrasında, MB başkanı Ku-

roda genişleme politikasında atılabilecek adımlar yönünde açıklamada bulunmamasına rağmen Japonya 

Merkez Bankası’nın 23 Haziran’da yapılacak İngiltere’nin AB üyeliği referandumu belirsizliği geçtikten sonra 

para politikasını genişletme yolunda adımlar atması bekleniyor.  
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Bütçe Dengesi, Mayıs 2016  

● Mayıs ayında Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi 3.7 milyar TL, faiz dışı denge 8.7 milyar TL fazla verdi. Mayıs 

ayında, 12 kümülatif bütçe açığı/GSYH oranı %0.5 seviyesin-

de, faiz dışı fazla/GSYH oranının ise %1.7 seviyesinde ger-

çekleşti. 2016-2018 Orta Vadeli Programına göre, 2016 bütçe 

açığı/GSYH oranı hedefi %1.3, faiz dışı fazla/GSYH oranı he-

defi ise %1.2. 

● Bütçe gelirleri Mayıs ayında geçen seneye göre %18.6 artış 

gösterdi. Gelir vergisi %15.9, KDV %18.7, ÖTV %16.1 artış 

gösterirken, ithalde alınan katma değer vergisi %3.4 azaldı ve vergi gelirlerinde toplam %17’lik artış gözlemlen-

di. Bütçe harcamalarında ise %14.3 artış görüldü. Faiz harcamaları %30.9, faiz dışı harcamalar %14.3 arttı. Per-

sonel giderlerinde, enflasyonun üzerinde, %24.4 artış gözlemlendi. Mal ve hizmet alım harcamaları %11.4, cari 

transferler %4.7, sermaye giderleri %1 arttı. 

● Geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 2,4 milyar lira açık veren bütçe, bu yılın aynı döneminde 5,4 milyar lira 

fazla verdi. Faiz dışı fazla ise geçen yılın ilk 5 ayındaki 9.1 milyar TL seviyesinden 33.3 milyar TL seviyesine 

yükselmiş durumda İthalattaki yavaşlama ithalde alınan katma değer vergisi kaleminde düşüşe neden olurken, 

güçlü devam eden iç talep KDV ve ÖTV kalemlerinde Mayıs ayında artışa neden oldu. İlk 5 ay gerçekleşmeleri 

mali disiplinin devam ettiğine işaret ediyor. Yılın ikinci yarısında iç talepte olası bir yavaşlama vergi gelirlerinde 

düşüşe sebep olabilir, fakat OVP hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek bir durum öngörülmemekte. 5 

Ağustos’ta Moody’s, 19 Ağustos’ta Fitch not değerlendirmelerinde mali disiplin çapası Türkiye’nin kredi notunu 

korumasında önemli bir etken olacaktır. 

İşsizlik, Mart 2016  

● Mart ayında, işsizlik piyasa beklentisinin (%10.4) altında %

10.1 olarak gerçekleşti. (Şubat 2016: %10.9, Mart 2015: %

10.6). Tarım dışı işsizlik oranı ise %11.9 seviyesine geriledi. 

(Şubat 2016: %12.7, Mart 2015: %12.6). 

● Ekim ayından beri düşüş gösteren mevsimsellikten arındırıl-

mış işsizlik oranı Mart’ta da gerilemeye devam etti ve %9.7 olarak gerçekleşti (Şubat 2016: %9.9). Mevsimsellik-

ten arındırılmış istihdam oranı Şubat ayındaki %46.5 seviyesinden %46.8’e yükseldi. Toplam istihdamda ise bir 

önceki aya göre 180 bin kişi artış yaşandı. En fazla artış 140 bin ile hizmetler sektöründen gelirken; tarımda is-

tihdam geçen aya göre 21 bin kişi azaldı. Sanayi sektöründe istihdam Mart ayında 19 bin kişi artış gösterdi. İn-

şaat sektöründeki aylık artış ise 42 bin seviyesinde. Mevsimsellikten arındırılmış işgücüne katılım oranı ise Mart 

ayında %51.8 seviyesine yükseldi; toplam işgücü 121 bin kişi arttı. Yılın ilk çeyreğinde güçlü seyreden ekonomik 

aktivite işgücüne katılımın artmasını sağlarken, işsizlik rakamının düşmesini sağladı. 

● Mevsim etkilerinden arındırılmış göstergeler tarım dışı işsizlik oranının Şubat ayındaki %11.8 seviyesinden %

11.5’a, genç nüfusta işsizlik oranının ise %17.3’ten %16.8’e gerilediğini gösteriyor. 

20 Haziran 2016 
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USD LİBOR faizleri bu hafta düştü. Yen ve Euro LİBOR faizleri negatif bölgede.   

Dünya borsalarında negatif seyir hakimdi. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 13:00 itibarı ile güncellenmiştir. 

GOÜ piyasaları negatif seyretti.  

20 Haziran 2016 
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Gösterge tahvil getirisi %9.18 seviyesinde. 
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Gelişmekte olan ülke para birimleri ortalaması bu hafta Dolar’a karşı değer kaybetti. 

Enerji endeksi bu hafta geriledi. VIX endeksinde artış devam etti.   

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 13:00 itibarı ile güncellenmiştir. 

20 Haziran 2016 
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İngiltere’nin AB’den ayrılmasının (Brexit=Britain+Exit) etkileri ne olur? 
 
2016 yılının başından beri tartışılsa da piyasaların son bir hafta-
dır en fazla konuştuğu konuların başında İngiltere’nin AB’den 
ayrılıp ayrılmayacağını oylayacağı referandum geliyor. Piyasala-
rın bu kadar hareketlenmesinde kuşkusuz son gelen anketlerde 
az farkla da olsa AB’den ayrılmak isteyenlerin AB’de kalmak 
isteyenlerin önüne geçmesi etkili oldu. Son yapılan anketlerin 
ortalaması ayrılmak isteyenlerin 3 puanla önde olduğunu göste-
riyor. (Yandaki Grafik). Ancak sonuçlarda belirleyici %13 ora-
nındaki kararsızlar olacak. Referandum sonuçlarında katılım 
oranı da etkili olacak. 
  
İngiltere’nin olası ayrılık kararı birçok belirsizliği de beraberinde getirecek. Olası ayrılma kararının etkile-
ri ekonomik, siyasi ve finansal sisteme etkileri olarak üç başlıkta incelenebilir:  
 
1—Brexit’in Ekonomi ve Bankacılık Sistemine Etkileri: 
AB, İngiltere’nin %50’lik payla en önemli ticaret ortağı konumun-
da ve İngiltere’nin AB’ye olan ihracatı ekonomisinin %15’i kadar. 
Ayrılma kararı çıkması durumunda İngiltere Gümrük Birliği’nin 
dışında kalması söz konusu olacak. Bu çıkış sürecinin iki yıllık 
bir süreçte gerçekleşmesi beklense de yeni ticaret kurallarının 
nasıl olacağının belirlenmesi belirsizlik yaratacaktır. İngiltere’nin 
Norveç, İzlanda gibi Avrupa Ekonomik Birliğinde tutulması söz 
konusu olabilir. Ancak bu durumun da ihracat tarafında yeni ku-
rallar getirmesiyle İngiltere ekonomisinin %1’i kadar bir maliyeti 
olabileceği bekleniyor. Avrupalı araştırma şirketi “Open Euro-
pe”a göre İngiltere AB ile ticaret anlaşmalarını gerçekleştiremez-
se ekonomik büyüklüğü 2030’da şu ankine göre %2.2 gerileye-
bilir. Ancak daha gerçekçi bir yaklaşımla İngiltere’nin AB ile mü-
zakereler sonunda anlaşmaya varması durumunda ekonomisi 
2030’a kadar -%0.8-%1.6 büyüyebilir.  

 
Bankacılık sektörü ise olası Brexit senaryosundan en fazla etki-
lenecek sektörlerden biri konumunda. İngiltere’ye gelen doğrudan yatırımların %45’i finans sektörüne yöneliyor. 
Toplam istihdamın ise %3.6’sı finans sektöründe çalışıyor ve Brexit durumunda birçok bankanın merkezinin bu-
lunduğu Avrupa’nın finans merkezi olan Londra’dan taşınmaları 
söz konusu olacak. Bankalar olası bir AB’den çıkış senaryosun-
da nasıl bir yol izleyeceklerine henüz karar vermiş değiller.  An-
cak olası bir ayrılık durumunda bankaların çalışanların bir kısmı-
nı işten çıkarması veya merkezlerini Londra’dan taşımaları ko-
nuşulan olasılıklar arasında. Bankaların borsadaki performansı 
da Brexit endişelerini fiyatlıyor (Yandaki Grafik).  İngiltere bor-
sası sene başından beri %3.6 gerilerken, bankacılık hisselerin-
deki düşüş %17.9 seviyesinde.  
 
AB’nin 3. büyük ekonomisi olan İngiltere’nin AB’den ayrılmasının Avrupa ekonomisine de olumsuz etkileri ola-
caktır. ABD ve Çin’den sonra, İngiltere AB ülkelerinin en büyük ticaret ortağı. 2010 – 2014 yılları arasında İngil-
tere’ye yapılan ihracat AB ekonomisinin %2.9’unu, İngiltere’den ithalat ise ekonominin %2.4’ünü oluşturdu. Mal 
ticaretinde AB ülkeleri İngiltere ile işlemlerinde aynı dönemde AB ekonomisinin %0.6’sı kadar dış ticaret fazlası 
verdi. Servislerin ticaretinde ise İngiltere’nin finansal hizmetlerdeki hâkimiyeti sebebiyle AB ülkeleri dış ticaret 
açığı vermekte. AB ülkelerinin İngiltere’den elde ettiği turizm gelirleri bu açığın AB ekonomisin %0.2’si seviyesin-
de kalmasını sağlıyor. Brexit senaryosunda yeni ticaret anlaşmalarının hazırlanması, uluslararası finans şirketle-
rinin kararları ve yeni vize uygulamaları konusundaki belirsizlikler ticari ilişkileri yavaşlatabilir. 

20 Haziran 2016 
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2—Brexit’in Siyasi Etkileri: 
 
2015 yılında yapılan genel seçim sonucunda tek başına iktidara gelen David Cameron liderliğindeki Muhafa-
zakâr parti, AB’de kalıp kalınmayacağının kararını seçmenlere götüreceğini açıklamıştı. Cameron, 2016 yılı ba-
şında AB’den özellikle göçmenler konusunda bir takım tavizler alarak seçmenleri kalma yönünde ikna etme yö-
nünde çalışmaya başladı. Referandumdan AB’den ayrılma sonucu çıkarsa İngiltere’de Cameron’ın görevine de-
vam etme ihtimali çok düşük. 
İngiltere’nin AB’den ayrılması Avrupa Birliği içerisinde domino etkisi yaratabilir. Özellikle ekonomisi sıkıntılı olan 
ülkelerde AB’den ayrılma taleplerini artabilir. Bu da AB projesine ilişkin endişeleri beraberinde getirir. İspanya’da 
26 Haziran seçimleri 2017’de ise Fransa, Almanya, Hollanda ve muhtemelen İtalya’da seçimlerin gerçekleşecek 
olması da siyasi riskleri beraberinde gerekiyor. 
Eğer çıkma yönünde karar çıkarsa, İskoçya’nın Britanya’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesi de korkutan 
senaryolardan biri. Anketlere göre İskoçların %75’i AB’de kalmayı destekliyor.  Eğer referandumdan ayrılma ka-
rarı çıkarsa İskoçya’nın ikinci kez (2014’te yapılan referandumda %55 oyla İngiltere’de kalma sonucu çıkmıştı) 
referanduma gitmesi söz konusu olabilir. AB’nin toplam ihracatı içinde payı %34 olan ve tarım desteklerinde 
AB’ye bağımlı olan İrlanda için de sonuçları olumsuz olacaktır. İngiltere’nin en büyük ihracat pazarı olması sebe-
biyle ayrılık İngiltere için de olumsuz olacaktır.  
 
3—Brexit’in Finansal Piyasalara Etkileri: 
 
Brexit endişesinin etkisi en fazla kurlarda hissediliyor. (Yandaki 
Grafik). Sterlin sene başından beri dolara karşı %3.2, Euro'ya 
karşı %6.4 değer kaybetti. Kurdaki oynaklığın %10’lu seviyeler-
den %25 seviyesine yükseldiği Haziran ayı başından beri ise 
Sterlin’in Dolar ve Euro'ya karşı değer kaybı ise sırasıyla %1.7 
ve %2.6. Brexit riskinin artması kurlarda kısmen fiyatlansa da 
Brexit’in İngiltere ekonomisi üzerinde yaratacağı yukarıda bahse-
dilen belirsizlikler göz önüne alındığında tam olarak fiyatlanmış 
gibi gözükmüyor. Brexit’in gerçekleşmesi durumunda zaten yük-
sek cari açık veren İngiltere’ye sermaye akımlarının azalması ve 
kredi notunun da düşürülmesi anlamına gelebilir. Bu da Sterlin’in USD ve Euro karşında değer kaybını artırır. 
Örneğin, yatırım bankaları Goldman Sachs Sterlin’in %11, Natixis ise ABD dolarına karşı %14 değer kaybedebi-
leceğini öngörüyor. Sterlin’de olduğu gibi Brexit Euro/Dolar paritesinde de sert gerilemeye neden olabilir. Artan 
Brexit endişelerine karşın Euro/Dolar paritesi 1.12-1.14 bandında seyretmeye devam ediyor ve son bir aydaki 
düşüş ise %1 ile sınırlı. Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nden çıkma kaygılarının yaşandığı ve kalma sonucunun çık-
tığı referandum sonrası olan Haziran-Temmuz 2015 dönemindeki değer kaybı dahi %5 seviyesindeydi.  

20 Haziran 2016 
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Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Endeksi (Haziran) 12:00 -- -- 16.8 -- Orta

Almanya ZEW Beklenti Endeksi (Haziran) 12:00 5.0 -- 6.4 -- Orta

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

Türkiye Gecelik Borç Verme Faiz Oranı 14:00 9.00% -- 9.50% -- Yüksek

Türkiye Politika Faiz Oranı 14:00 7.50% -- 7.50% -- Yüksek

Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Haziran) 10:00 -- -- 68.75 -- Orta

ABD İkinci El Konut Satışları  (Mayıs) 17:00 5.52m -- 5.45m -- Orta

23 Haziran Perşembe

Almanya PMI Hizmet  (Haziran, Geçici) 10:30 55 -- 55.2 -- Orta

Almanya PMI İmalat  (Haziran, Geçici) 10:30 52 -- 52.1 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Bileşik (Haziran, Geçici) 11:00 53 -- 53.1 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Hizmet  (Haziran, Geçici) 11:00 53.2 -- 53.3 -- Orta

Euro Bölgesi PMI İmalat  (Haziran, Geçici) 11:00 51.4 -- 51.5 -- Orta

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (18 Haziran) 15:30 270k -- 277k -- Orta

ABD Markit PMI (Haziran, Geçici) 16:45 50.5 -- 50.7 -- Orta

ABD

Yeni Konut Satışları (Aylık Değişim, % ) 

(Mayıs) 17:00 -9.50% -- 16.60% -- Orta

ABD Yeni Konut Satışları (Mayıs) 17:00 560k -- 619k -- Orta

Almanya IFO Beklenti Endeksi (Haziran) 11:00 101.2 -- 101.6 -- Orta

Almanya IFO İş ortamı endeksi (Haziran) 11:00 107.5 -- 107.7 -- Orta

Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Haziran) 14:30 -- -- 75.70% -- Orta

Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi (Haziran) 14:30 -- -- 109.8 -- Orta

ABD

Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri (Mayıs, 

Geçici) 15:30 -0.80% -- 3.40% -- Orta

ABD

Michigan Üniversitesi Güven Endeksi 

(Haziran) 17:30 94.3 -- 94.3 -- Orta

Haftalık Veri Takvimi

21 Haziran Salı

22 Haziran Çarşamba

24 Haziran Cuma


