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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
24 Temmuz 2017 

● Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisine paralel faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. ECB politika fai-

zini %0, borç verme oranını %0.25 ve mevduat oranını -%0.40 seviyesinde bıraktı. Varlık alım miktarı da aylık 60 milyar € 

olarak sabit tutulurken, varlık alım programının 2017 yılı sonuna kadar 60 milyar € seviyesinde devam etmesi planlanıyor. 

Faiz oranlarının da daha uzun süre bu seviyelerde kalması bekleniyor. Varlık alım programının, enflasyonda ECB hedefi 

ile tutarlı ve sürekli bir iyileşme gerçekleşene kadar devam edeceği belirtiliyor. Ekonomik görünümün bozulması veya fi-

nansal koşulların enflasyon hedefiyle tutarsız hale gelmesi durumunda ise varlık alım programının miktarı ve vadesinin 

uzatılabileceği ifade ediliyor. ECB Başkanı Draghi’nin basın toplantısında yaptığı konuşma birkaç nokta dışında hemen 

hemen Haziran toplantısı ile aynıydı. Bu ayki açıklamasındaki önemli bir fark, “devam eden ekonomik toparlamanın enf-

lasyonun ECB’nin hedefine doğru kademeli şekilde ilerleyeceği konusunda güven verdiği” cümlesiydi. Enflasyonun kade-

meli şekilde hedefe doğru hareket edeceğine oluşan bu güvene rağmen, mevcut manşet ve çekirdek enflasyonun düşük 

seviyelerde kaldığı belirtilen Draghi, enflasyonun hedefe ulaşması için destekleyici para politikasına ihtiyaç olduğunu da 

vurguladı. Para politikası kararlarının fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda alındığını, büyüme ve işsizlik konusunda ECB ’nin 

herhangi bir hedefi olmadığını yineledi. Draghi, varlık alım programının sona erdirilme sürecinin piyasalarda volatilite ya-

ratmadan, sorunsuz bir geçişle sağlanabileceğine inandıklarını belirtti. ECB enflasyonun hedefe ulaşma sürecini, para 

politikasında sıkılaştırma adımlarını erken atarak geciktirmek veya tehlikeye atmak istemiyor. Bu sebeple Temmuz toplan-

tısında tarih konusunda herhangi yorum gelmedi. Euro Bölgesi ekonomisindeki ılımlı toparlama da göz önünde bulundu-

rulduğunda, ECB’nin para politikasında sıkılaşma yönünde adımları Eylül ayında tartışmaya başlaması beklenebilir.  

● Japonya Merkez Bankası (BOJ) faiz oranlarında ve varlık alım miktarında değişikliğe gitmedi. BOJ kısa vadeli 

politika faiz oranını -%0.1 seviyesinde, 10 yıllık Japon devlet tahvili getirisi hedefini %0 seviyesinde sabit bıraktı. Varlık 

alım programını da yılda 80 trilyon yen (~720 milyar $) seviyesinde tuttu. Faiz kararı ile birlikte açıklanan ekonomik projek-

siyonlarda ise, banka enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyon yaptı Nisan ayında 2017 mali yılı için %1.4 olan enf-

lasyon oranı tahmini %1.1’e, 2018 mali yılı için beklenti ise %1.7’den %1.5’e indirdi. Nisan raporunda enflasyonun %2 he-

define 2018 ortasında ulaşması beklendiği belirtilirken, Temmuz raporunda hedefe ulaşma öngörüsü 2018’e ertelendi. 

ECB’nin de Fed ile birlikte parasal sıkılaştırmaya başlayabileceği dönemde, Japonya’da enflasyonun düşük seyri BOJ’un 

mevcut genişlemeci para politikasına uzun süre daha devam etmesi gerekeceğine işaret ediyor.   

● Çin ekonomisi ikinci çeyrekte önceki yılın ayı dönemine göre %6.9 büyüdü. İlk çeyrek ile aynı hızda büyüyen 

Çin ekonomisinin, ikinci çeyrekte bir miktar yavaşlayarak %6.8 büyümesi bekleniyordu. Mevsimsellikten arındırılmış 

GSYH de bir önceki çeyreğe göre %1.7 büyüdü (1Ç 2017:%1.3). Çin ekonomisindeki yıllık büyümenin %57’si, ikinci çey-

rekte önceki yılın aynı dönemine göre %7.6 büyüyen hizmet 

sektöründen kaynaklandı. Sanayi sektörü ise %6.6 büyüdü. 

Çin’in ikinci çeyrek büyüme verisi, hükümetin %6.5 olarak açık-

ladığı 2017 yılı büyüme hedefine ulaşabileceğini gösteriyor. 

Çin’de 2010’dan bu yana yavaşlayan ve 2016’da %6.7’ye geri-

leyen büyüme, 2017 yılının devamında da ilk yarıdaki perfor-

mansını koruması durumunda 7 yıldan bu yana ilk kez artış 

göstermiş olacak. Ancak artan borçluluk oranı ve bazı sektör-

lerdeki kapasite fazlası, büyüme için tehdit oluşturmaya devam 

ediyor. Çin’in  para politikasında sıkılaşma, altyapı yatırımların-

daki azalma, ilk yarıda hızla büyüyen emlak sektörünün yavaşlaması ve yüksek baz etkisi yılın ikinci yarısında büyümede 

bir miktar yavaşlamaya neden olabilir.  
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Bütçe Dengesi, Haziran 2017  

● Haziran’da merkezi yönetim bütçe dengesi 13.7 milyar TL, 

faiz dışı denge 12.5 milyar TL açık verdi. Yılın ilk yarısında 

bütçe dengesi -25.2 milyar TL (Ocak-Haziran 2016: +1.2 mil-

yar TL), faiz dışı denge 1.8 milyar TL oldu (Ocak – Haziran 

2016: 27.5 milyar TL).  

● Yılın ilk altı ayında harcamalar faiz dışı harcamalardaki artı-

şın (%20.2) etkisiyle %18.5 yükseldi. Faiz harcamaları ise %

2.3’lük sınırlı artış gösterdi. Faiz dışı harcamalarda %48 ile en 

yüksek paya sahip cari transferler kalemi mali teşviklerin etki-

siyle %29 arttı. Sermaye harcamaları %34, mal hizmet alımla-

rı %18 artarken, personel giderlerindeki artış %6.4 seviyesin-

de kısıtlı kaldı. Toplam gelirlerdeki artış oranı %8.8 oldu. Vergi 

gelirlerindeki toplam artış ithalden alınan KDV (%18) ve ÖTV (%12) vergilerindeki artışın etkisiyle %13.6 oldu. 

● 12 aylık kümülatif bütçe dengesi 55.6 milyar TL (GSYH oranı %-1.9), faiz dışı denge ise 4.8 milyar TL (GSYH oranı %-

0.2) açık verdi. Faiz dışı denge 12 aylık kümülatif bazda Kasım 2009’dan bu yana ilk defa açık verdi.  

● Ekonomik aktivitede canlanma sağlamak amacıyla 2016 sonunda açıklanan gevşek mali politika yaklaşımına uygun 

olarak yılın ilk yarısında artış kaydetti. Uygulanan teşvikler ve vergi indirimlerinin ekonomik aktiviteye olumlu yansımaları 

da gözlemleniyor. Ekonomik aktivitedeki canlanma vergi indirimleri ve teşviklerin planlandığı gibi yılın son çeyreğinde kal-

dırabileceğine işaret ediyor. Bütçe açığındaki artışın, Maliye Bakanlığı baz senaryosuna paralel, 3. çeyrekte de devam 

ettikten sonra yılın son çeyreğinde yatay bir seyre dönmesi beklenebilir. Maliye Bakanı, Haziran bütçe verileri sunumunda 

yılsonu için %1.9 olan bütçe açığının milli gelire oranı tahmininin %2.1’e revize edildiğini belirtti. Bütçe açığı tahminin art-

masına rağmen mali göstergelerin uluslararası kriterlere uygun seviyelerde kalması hedefleniyor. (Maastricht kriterlerine 

göre bütçe açığının milli gelire oranı %3’ü geçmemeli.) 

İşsizlik, Nisan 2017  

● Nisan’da mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik önceki yılın aynı döneminin göre 1.2 puan artarak %10.5 oldu (Mart: %

11.7). Tarım dışı işsizlik 1.4 puan artarak %12.4 ‘e yükseldi. (Mart: %13.7). Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik Mart’ta %

11.5’ten Nisan’da %11.3’e gerileyerek son 7 ayın en düşük seviyesine indi. Ancak Nisan ayında işsizlik oranının Mart ayı-

na göre gerilemesinde, işgücüne katılım oranının %51.7’den %51.6’ya gerilemesi etkili oldu. İstihdam artışı ise sınırlı kal-

dı. Yılın ilk üç ayında mevsimsellikten arındırılmış istihdam aylık ortalama 162 bin kişi artarken, Nisan’da 81 bin kişi arttı.  

● Nisan’da mevsimsellikten arındırılmış istihdam tarım sektöründe 39 bin kişi azalırken, tarım dışı istihdam 119 bin kişi 

arttı. En yüksek istihdam artışı 76 bin kişi ile hizmet sektöründe gerçekleşti. İstihdam sanayi sektöründe 25 bin ve inşaat 

sektöründe 17 bin kişi arttı. Mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik Mart’ta %13.6’dan Nisan’da %13.4’e geriledi. 

● Mevsimsellikten arındırılmış genç işsizlik Mart ayına göre değişiklik göstermedi ve %21.9 olarak gerçekleşti. Mevsimsel-

likten arındırılmamış genç işsizlik ise önceki yılın aynı dönemine göre 3.8 puan artarak %19.8’e yükseldi. Mevsimsellikten 

arındırılmamış genç işsizlikteki artış istihdam edilen kişi sayısındaki azalmadan kaynaklandı. 15-24 yaş arası genç işgücü 

önceki yılın aynı dönemine göre 56 bin kişi artarken, bu grupta istihdam edilen kişi sayısı 139 bin kişi azaldı.  

● 2016 yılı sonunda 2010’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı, yılın ilk 

çeyreğinde ekonomik aktivitede iyileşme ve devlet teşviklerinin etkisiyle kademeli olarak gerileyerek Aralık ’ta %11.9’dan 

Nisan’da %11.3’e indi. Ancak işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüksek seyrini sürdürüyor. Diğer 

yandan Nisan ayında işsizlik oranındaki gerilemede, işgücündeki artışın hız kesmesi etkili oldu. Nisan ayında ekonomik 

aktivitedeki güçlü seyrin, istihdam artışına etkisinin sınırlı olduğu görülüyor.  

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Yurt İçi Gelişmeler 

24 Temmuz 2017 
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Finansal Göstergeler 
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Libor faizleri yatay seyretti. 

ABD ve GOÜ hisse senetleri değer kazandı. 

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

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

24 Temmuz 2017 
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TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11.95, gösterge tahvil getirisi %11.41 seviyesinde 
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Küresel para birimleri dolara karşı değer kazanmaya devam etti. 

Emtialar değer kazandı. 

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

24 Temmuz 2017 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

24 Temmuz 2017 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Almanya PMI Hizmet  (Temmuz, Geçici) 10:30 54.3 -- 54 -- Orta

Almanya PMI İmalat  (Temmuz, Geçici) 10:30 59.2 -- 59.6 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Bileşik (Temmuz, Geçici) 11:00 56.2 -- 56.3 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Hizmet  (Temmuz, Geçici) 11:00 55.5 -- 55.4 -- Orta

Euro Bölgesi PMI İmalat  (Temmuz, Geçici) 11:00 57.2 -- 57.4 -- Orta

ABD PMI İmalat (Temmuz, Geçici) 16:45 52.1 -- 52 -- Orta

ABD PMI Hizmet (Temmuz, Geçici) 17:45 -- -- 54.2 -- Orta

ABD İkinci El Konut Satışları  (Haziran) 17:00 5.56m -- 5.62m -- Orta

25 Temmuz Salı

Almanya IFO Beklenti Endeksi (Temmuz) 11:00 106.5 -- 106.8 -- Orta

Almanya IFO İş ortamı endeksi (Temmuz) 11:00 114.9 -- 115.1 -- Orta

Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Temmuz) 14:30 -- -- 79.00% -- Orta

Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi (Temmuz) 14:30 -- -- 112.4 -- Orta

ABD
S&P Case Schiller Konut Fiyat Endeksi (Yıllık Değişim, %) 

(Mayıs)
16:00 5.70% -- 5.67% -- Orta

İngiltere GSYH (Yıllık Değişim, %) (2. Çeyrek, Geçici) 11:30 1.70% -- 2.00% -- Yüksek

İngiltere GSYH (Çeyreklik Değişim, %) (2. Çeyrek, Geçici) 11:30 0.30% -- 0.20% -- Yüksek

ABD Yeni Konut Satışları (Aylık Değişim, % ) (Haziran) 17:00 0.80% -- 2.90% -- Orta

ABD Yeni Konut Satışları (Haziran) 17:00 615k -- 610k -- Orta

ABD FED Faiz Kararı 21:00 %1.00-1.25 -- %1.00-1.25 -- Yüksek

Almanya Tüketici Güveni  (Ağustos) 09:00 10.6 -- 10.6 -- Orta

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

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (22 Temmuz) 15:30 -- -- 233k -- Orta

ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri (Haziran, Geçici) 15:30 3.00% -- -0.80% -- Orta

Almanya Perakende Satışlar (Yıllık Değişim, %) (Haziran) 2.40% -- 4.80% -- Orta

Almanya TÜFE (Yıllık Değişim %) (Temmuz, Geçici) 15:00 1.30% -- 1.50% -- Yüksek

ABD
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik 

Değişim, %) (2.Çeyrek, Geçici)
15:30 -- -- 2.00% -- Yüksek

ABD
GSYH (Yıllıklandırılmış) (Çeyreklik Değişim, %) 

(2.Çeyrek, Geçici)
15:30 2.50% -- 1.40% -- Yüksek

ABD Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Temmuz, Nihai) 17:00 93 -- 93.1 -- Orta

28 Temmuz Cuma

Haftalık Veri Takvimi

24 Temmuz Pazartesi

26 Temmuz Çarşamba

27 Temmuz Perşembe


