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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

25 Ocak 2016 

● Avrupa Merkez Bankası (AMB), bu ayki toplantısında 

beklentilere paralel olarak faiz oranlarını değiştirmedi. 

Politika faiz oranı %0.05, marjinal borç verme faiz oranı %

0.30 ve mevduat faiz oranını -%0.20 seviyesinde bıraktı. 

Açıklamada AMB Başkanı Mario Draghi faiz oranlarının enf-

lasyon hedefinin tutturulması için daha uzun süre bu veya 

bundan daha düşük seviyelerde kalacağını belirtti. AMB para-

sal genişleme programına dair yine beklentilere paralel şekil-

de vade, varlık alımlarının kapsamı ve miktarı konusunda her-

hangi bir değişikliğe gitmedi. Varlık alım miktarı aylık 60 mil-

yar Euro seviyesinde. AMB parasal genişleme programının vadesini Aralık toplantısında Eylül 2016’dan Mart 2017’ye 

uzatmıştı. Bugünkü açıklamasında Draghi, Aralık toplantısından bu yana yaşanan olayların – emtia fiyatlarındaki düşüş, 

Çin başta olmak üzere Gelişmekte Olan Ülkelere yönelik büyüme beklentileri – özellikle Euro bölgesi enflasyon beklenti-

leri üzerinde yarattığı aşağı yönlü baskı nedeniyle Mart ayında para politikası duruşunu gözden geçirme ve güncelleme 

gereksinimi olabileceğini belirtti. AMB’nin Euro bölgesi ekonomisine dair bir sonraki projeksiyonları Mart’ta açıklanacak. 

Ayrıca Draghi’nin açıklamasında belirttiği gibi AMB üyeleri, emtia fiyatlarındaki düşüşün ve global piyasalardaki gelişme-

lerin ne kadar kalıcı olduğunu görmek istiyor. Bir sonraki AMB faiz kararı 10 Mart’ta açıklanacak. 10 Mart’a kadar Euro 

bölgesi enflasyonu üzerindeki aşağı yönlü risklerin devam etmesi durumunda parasal genişlemenin artırılması beklenebi-

lir. Nitekim bu hafta açıklanan Euro Bölgesi Aralık ayı enflasyon verisi de enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskının de-

vamına işaret etti. Aralık ayında enflasyon aylık bazda değişmezken yıllık bazda beklentilere paralel %0.2 seviyesinde 

gerçekleşti. Enerji fiyatlarındaki düşük seyir enflasyonu baskılayan ana unsur olmaya devam ederken, gıda ve enerji fi-

yatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek enflasyon verisi ise yıllık bazda %0.9 olarak gerçekleşti.  

●  Çin’de 4. çeyrek ekonomik büyüme verisi 2009 yılından beri yaşanan en düşük büyümeye işaret ediyor Çin’de 

ekonomik büyüme yılın 4. çeyreğinde %6.9 büyüme beklenti-

lerine karşılık %6.8 olarak gerçekleşti. Çin 2015 yılının tama-

mında ise %6.9 büyüdü. Böylece Çin hükümetinin yılın tama-

mında %7 büyüme gerçekleştirme hedefi yakalanamadı. 4. 

çeyrekte PMI gibi öncü göstergeler imalat sektöründeki zayıf 

seyrin ekonomik aktivitede yavaşlamaya sebep olacağının 

sinyallerini veriyordu. Beklendiği gibi imalat ve konut sektörle-

rindeki ılımlı büyümeye karşın, hizmetler sektörü büyümeye 

destek oldu. Hem hükümet hedefinin altında kalan hem de 

2008-2009 küresel kriz döneminden beri görülen en düşük seviyeye gerileyen büyüme verisi Çin ekonomi yönetiminin 

ekonomiyi destekleyici genişlemeci politikalarına devam edeceğini gösteriyor.   
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Yurt İçi Gelişmeler 
DenizBank Ekonomi Bülteni 

 

TCMB Faiz Kararı, Ocak 2015 

● Merkez Bankası (MB) bu ayki toplantısında piyasa beklentisine 

paralel politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranda 

değiştirmeyerek %7.5’te sabit tuttu. MB, gecelik borç verme faizi-

ni %10.75 (Piyasa yapıcılar %10.25), borçlanma faiz oranını da 

%7.25 olarak korudu. %12.25 olan geç likidite faiz oranında da 

değişikliğe gitmedi. 

● Karar sonrası açıklama metninin detaylarına bakıldığında, sa-

deleşme ifadesinin metinden çıkarıldığı görülmekte. MB önceki 

açıklamalarında VIX ve MOVE gibi oynaklık endekslerindeki seyrin kalıcı bir şekilde düşük seviyelerde devam etmesi duru-

munda para politikasında sadeleşmeye gidileceğini belirtmişti. VIX endeksi 2015 sonundaki seviyesinin %48, MOVE en-

deksi ise %15 üzerinde seyrediyor. Para politikasında sadeleşmenin ancak - özellikle Çin kaynaklı endişelerle - artan küre-

sel belirsizlik azaldığında başlaması beklenebilir. Kurul ayrıca yaşanan ücret gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatla-

ma davranışlarına etkisi sebebiyle para politikasındaki sıkı duruşun devam ettirileceğini belirtmiş. Metinde, kurul üyelerinin 

Ocak Ayı Enflasyon Raporu öngörülerini değerlendirdikleri belirtilmiş. Ocak Ayı Enflasyon Raporu 26 Ocak tarihinde açıkla-

nacak.  

 

Metin karşılaştırması:  

Yeni Metinden Çıkarılan 

Yeni Metine Eklenen 

 

Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme hızları makul düzeylerde sey-

retmektedir. Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi destekle-

mektedir. Artan jeopolitik risklere karşın Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmek-

tedir. Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın da katkısıyla büyüme kompozisyonu net ihracat lehine değişmektedir. Ku-

rul, açıklanan yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlen-

dirmektedir. 

Enerji fiyatlarındaki gelişmeler enflasyonu olumlu yönde etkilemeye devam etmektedir. Bununla birlikte, artan maliyet un-

surları çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeyi sınırlamaktadır. Bununla birlikte, birikimli döviz kuru hareketleri çekirdek 

enflasyon eğilimindeki iyileşmeyi geciktirmektedir. Bu çerçevede Kurul, ücret gelişmelerinin ve küresel piyasalardaki belir-

sizliklerin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri ile enerji ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki oy-

naklıkları dikkate alarak, gerekli görülen süre boyunca likidite politikasındaki sıkı duruşun korunacağını ifade etmiştir.  

Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama dav-

ranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecek-

tir. Kurul, ayrıca yılın başından itibaren artan küresel oynaklığı ve Ocak Enflasyon Raporu öngörülerini değerlendirmiştir. 

Kurul, küresel para politikalarındaki normalleşmenin başlaması ile birlikte oynaklıklarda gözlenen düşüşün kalıcı olması 

halinde önümüzdeki toplantıdan itibaren para politikasındaki sadeleşme adımlarına başlanabileceğini değerlendirmiştir. 

 

 

25 Ocak 2016 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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USD Libor faizleri bu hafta gerileme yaşandı.  

Gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasalarında negatif seyir hakimdi.  

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 12:00 itibarı ile güncellenmiştir. 

 

Bu hafta gelişmekte olan ülke piyasalarında negatif seyir hakimdi.  

25 Ocak 2016 
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Finansal Göstergeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
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Gösterge tahvil getirisi %11 seviyesinin üstünde kalmaya devam ediyor. 
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Gelişmekte olan ülke para birimleri bu hafta Dolar’a karşı değer kaybetti.   

Emtia endekslerinde sadece değerli madenlerde yükseliş yaşandı. VIX endeksi bu hafta yatay seyretti.  

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 12:00 itibarı ile güncellenmiştir. 

25 Ocak 2016 
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DenizBank Ekonomi Bülteni 

Çin ekonomisindeki ivme kaybının getirdiği riskler neler? 
 
Küresel piyasalar 2016 yılına yüksek volatiliteyle olumsuz bir başlangıç yaptı. MSCI hisse senedi endeksi sene başından 
beri %10 değer kaybederken, petrol fiyatları 30 $’ın altına geriledi. Uzun süredir küresel ekonominin lokomotifi olarak anılan 
Çin ekonomisine dair endişeler ve Çin’in olası yeni bir küresel krizin kaynağı olabileceği piyasalarda yaşanan çalkantının 
temel nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.   
 
Çin ekonomisi ihracat ve yatırımlara dayalı olarak hızlı bir büyüme gösterdi… 
 
1980’lerde Çin’in ekonomik politika tercihinde uluslararası sermaye-
ye kapılarını açması ekonomisinde hızlı bir büyüme sürecini başlattı. 
Dış ticaretin serbestleşmesi, yabancı sermayenin ülkeye girişine ola-
nak tanınması, kamunun elindeki işletmelerin yerel otoritelerin kont-
rolüne bırakılması gibi  reformlarla üretim alt yapısı kuvvetlendirildi. 
Çin düşük ücret ve yatırımlarla beslenen ihracata dayalı büyüme 
stratejisi izledi ve çift haneli seviyelerde büyümeyi başardı. 1980’ler-
den 2008 küresel krizine kadar olan dönemde yıllık ortalama %10.1 
büyüme gösteren Çin’in kişi başına geliri 1980 yılında ABD’nin %2’si 
düzeyindeyken 2015 yılında %25’ine ulaştı. Böylece Çin yoksul ülke 
statüsünden orta gelirli ülkeler statüsüne yükseldi.  2000 yılından 
itibaren koyduğu hedeflerin üzerinde büyüyen Çin 2015 yılında 11.4 
trilyon $ büyüklükle ABD ekonomisinden sonra dünyanın ikinci büyük 
ekonomisi oldu (yandaki grafik). 
 
2008 krizine rağmen Çin ekonomisi yüksek hızla büyümeye devam etti... 
 
2008 yılında ekonomik krizin etkisiyle dünya ekonomisindeki yavaş-

lama Çin’in ihracatına olan talebi azalttı ve 2008 yılında Çin’de büyü-

me tek haneli seviyelere geriledi. Çin bu dönemde ihracata dayalı 

büyüme modelini terk etmedi ancak sermaye birikimine yönelerek 

ekonomik büyümeyi desteklemeyi hedefledi. Mali teşvikler ve Merkez 

Bankası’nın gevşeyici yönde attığı adımlarla iç talebi ve yatırımları 

destekledi. Yatırımlar 2005 yılında GSYH’nın %40’ı iken 2014 yılında 

%46’sına ulaştı (yandaki grafik). Bunun sonucu olarak Çin’de aşırı 

kapasite yatırımları oluştu ve çelik, otomobil, çimento, alüminyum, 

gayrimenkul gibi temel sektörlerde atıl kapasite arttı. Örneğin çelik 

sektöründe 2001 yılında %97 düzeyinde olan kapasite kullanım oranı 

2014 yılında %70’e geriledi.  

Oluşan fazla kapasitenin eritilmesini bankacılık sektörü destekledi…  
 
Yapılan düzenlemelerle Çin bankalarının daha fazla kredi kullandırmasına olanak sağlandı. Çin’de 2015 sonunda kredilerin 
GSYH’ye oranı %135’e ulaştı. Çin Gelişmekte Olan Ülkeler (GOÜ’ler) içinde en yüksek ikinci kaldıraç oranına sahip olan 
ülke oldu. Fazla kapasitenin eritilebilmesi için emlak ve inşaat patlaması teşvik edilirken bunun finansmanı hem bankalar-
dan hem de pek şeffaf olmayan “gölge bankacılık” faaliyetlerinden geldi. Bunun sonucu olarak, toplam borç 2008-2015 dö-
neminde iki kat artarken, GSYH içindeki payı 1.7 kat büyüdü ve Çin’in toplam borçları GSYH’sinin %209’ına erişti 
(aşağıdaki grafikler).   

25 Ocak 2016 

Makro Ekonomi & Strateji 
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DenizBank Ekonomi Bülteni 

 

 Global dengeler Çin’in artık eskisi gibi devam etmesine imkan vermiyor... 
 
Çin ekonomisinde büyüme yavaşlıyor ve  bu yavaşlamanın devam 
etmesi bekleniyor. 2012 yılı başından itibaren Çin ekonomisinin bü-
yümesi kayda değer bir gerileme gösterdi. 1999-2011 yılları arasın-
da yılda ortalama %10 büyüyen Çin 2012 yılından itibaren tek haneli 
seviyelerde büyümeye başlarken hedeflerini de zor tutturmaya baş-
ladı. Büyümedeki gerileme Euro Bölgesi’ndeki borç krizi, sıkı para 
politikası gibi nedenlerden etkilense de temel olarak Çin’in büyüme 
modeli de işlememeye başladı çünkü Çin’in ihracat pazarı olan geliş-
miş ekonomiler yeterince büyüyemiyordu. 2011 yılında Çin’in %20 
payla en büyük ihracat pazarı olan Euro Bölgesi’nde yaşanan sorun-
lar 2008 - 2011 arasında %33 artan Çin toplam ihracatının 2012 – 
2015 arasında artış hızının %11’e gerilemesine neden oldu 
(yandaki grafik). İhracat gelirlerinin azalması da Çinli şirketlerin 
yurtdışından daha fazla döviz cinsi borçlanmamalarına ve mevcut 
borçlarını kapatmaya yönelmelerinde neden oldu. Buna paralel olarak da Çin’in  2014 yılı Haziran ayında 4.0 trilyon $ olan 
döviz rezervleri 2015 sonu itibarıyla %17 azalarak 3.3 trilyon $’a geriledi.  
Çin ekonomisinde büyümenin yavaşlamasında etkili olan faktörler-

den biri de konut sektöründe son yıllarda yaşanan zayıflama. Çin’in 

geçtiğimiz yıllarda hızlı bir büyüme performansı sergilemesi, konut 

sektöründe arzda patlama yaşanmasına ve konut fiyatlarında sert 

artışların görülmesine neden oldu. Konut fiyatlarında yıllık artış 2013 

yılında %10 seviyesine yükseldi (yandaki grafik). Çin'de geçtiğimiz 

yıllarda hızla artan ve dalgalı seyir izleyen emlak fiyatlarının son dö-

nemde düşüş eğilimine girmesi konut sektöründeki yavaşlamanın en 

önemli göstergelerinden biri. Dış ve iç pazarlardaki sıkıntıyı dikkate 

alan politika yapıcılar da iç talebi desteklemek için önlemler alıyor.  

2015 yılı başından beri zorunlu karşılıklarda 5 kere indirim yapılır-

ken, mevduat faizleri de 125 baz puan düşürüldü.  

Çin’in yeni bir büyüme modeline geçmesi gerekiyor... 
 
Ucuz ihracat ve yatırıma dayalı büyüme politikası geçmişte başarılı 
sonuçlar verse de artık aşırı yatırımlar kapasite fazlası yaratmaya 
başladı. Ucuz işgücüne dayalı ihracat politikasını uygulamak da artık 
eskisi kadar kolay değil. Hem  ihracat pazarları olan gelişmiş ülkeler-
deki büyüme sınırlı, hem de ucuz işgücünün sağladığı rekabet avan-
tajı eskisi gibi değil (yandaki grafik). Örneğin, 2005 yılında Meksi-
ka’da aylık ortalama ücret 350 dolar düzeyindeyken Çin’de 187 do-
lar düzeyindeydi. 2014 yılında ise aylık ortalama ücret Meksika’da 
422 düzeyindeyken Çin’de 776 dolara yükselmiş durumda. 
 
Bu durumda Çin’in büyüme politikasını değiştirerek yurtiçi tüketimi 
öne çıkartan politikalara yönelmesi gerekiyor. Çin de bu doğrultuda 
iç talebe dayalı ve tüketim, kentleşme, finansal liberalizasyonu içe-
ren üç temel üzerine oturan yeni stratejisini belirliyor. Yeni stratejide 
geçmişteki çift haneli rakamlara göre daha düşük %6-7 civarında büyümeyi amaçlıyor ancak bu yapısal dönüşümü kısa 
vadede hızlı bir şekilde gerçekleştirmek kolay değil. Bu geçiş sürecinin getirdiği sıkıntıların da tüm dünya ekonomileri üze-
rinde etkileri oluyor. 
 
 

25 Ocak 2016 
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Çin’in yavaşlaması dünya ekonomisinde büyümesini aşağıya 
çekiyor...  
 
Çin'in dünyanın en büyük ekonomisi haline gelmesi, ülkede yaşanan 
sorunların başta diğer Asya ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya ihraç 
edilmesi anlamına geliyor. Çin dünya ekonomik büyümesine 2000-
2008 döneminde ortalama 0.9 puan, 2008-2011 döneminde 1.2 
puan katkıda bulundu. 2012 yılından itibaren bu katkı 1.0 puana ge-
riledi (yandaki grafik). OECD'nin tahminlerine göre  Çin’deki talep 
büyümesinin 2 puan azalması, dünya büyümesini 0.3 puan aşağıya 
çekiyor.  
 
Çin’in yavaşlaması hammadde ihracatçısı ülkeler için olum-
suz...  
 
Çin’in yavaşlaması hem komşu Güney Asya ekonomilerini, hem de 

Brezilya ve Avustralya gibi bu ülkeye yönelik hammadde ihracatçısı 

ülkelerin büyümesini olumsuz etkiliyor. Çin ekonomisinin yavaşlama-

sıyla doğru orantılı olarak üretimin azalması (yandaki grafik)  ve 

hammadde ihtiyacının azalmasıyla birlikte küresel emtia piyasasın-

daki ağırlığını azaltmış oluyor. Çin etkisiyle oluşan talep açığı, pet-

rolden bakıra, tüm emtia fiyatlarında gerilemeye yol açınca, Çin'in 

sorunları başka bir koldan daha ülke sınırları dışına taşıyor. Çin’in 

ithalatı 2012- 2014 arasında %8 artarken (1998-2008 ortalaması %

23’tü), 2015’te %14 geriledi.  

Çin’in bu yavaşlama dönemini atlatmak için izleyeceği strateji önemli olacak... 
 
Çin’in önünde bu düşük büyüme sürecinden çıkmak için iki alternatif yol bulunuyor. Birincisi, para birimine değer kaybettirip 

ihracatı artırmaya yönelik bir politikayla eski büyüme modeline benzer bir yol izlemek. İkincisi ise belli bir süre düşük büyü-

meye katlanıp borç yükünü de fazla artırmayarak büyüme modelini iç talebe ve hizmet sektörüne dayalı daha dengeli bir 

yapıya kavuşturmak.  Eğer Çin ikinci yolu başarıyla izleyebilir ve ortalamada %6-7 büyümeyle istihdam yaratmaya devam 

ederse küresel ekonomi krize girmeden bu geçiş dönemini atlatabilir ve önümüzdeki dönemde daha dengeli bir büyüme 

modeline geçiş sağlanmış olur. Bugün piyasalar Çin’in bu yeniden yapılanmayı doğru yönetemeyeceğini ve devalüasyonla 

ihracatını ucuzlatarak ekonominin yeniden hızlandırmaya çalışacağını düşünerek endişeleniyorlar. Ama piyasaların endişe-

lendiği gibi olmayabilir. İlk göstergeler Çin’in imalat sanayinden iç talebe ve hizmet sektörüne yöneldiğini destekler nitelikte 

(aşağıdaki tablo). Ayrıca, Çin yatırımlarını yavaşlatıp hizmetler üzerinden iç talebe yüklenmeye çalıştığı ve büyümesinin 

yavaşladığı bu dönemde de istihdamını arttırmaya devam ediyor.  

 

25 Ocak 2016 

Makro Ekonomi & Strateji 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

25 Ocak 2016 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Almanya IFO Beklenti Endeksi (Ocak) 11:00 104.1 -- 104.7 -- Orta

Almanya IFO İş ortamı endeksi (Ocak) 11:00 108.3 -- 108.7 -- Orta

Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Ocak) 14:30 75.90% -- 75.80% -- Orta

Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi (Ocak) 14:30 -- -- 102.2 -- Orta

Türkiye Enflasyon Raporu 2016 - I 10:30 -- -- -- -- Yüksek

ABD

S&P/Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi (Yıllık 

Değişim, %) (Kasım) 16:00 5.67% -- 5.54% -- Orta

ABD Tüketici Güven Endeksi (Ocak) 17:00 96.5 -- 96.5 -- Orta

27 Ocak Çarşamba

Almanya Tüketici Güveni  (Şubat) 09:00 9.3 -- 9.4 -- Orta

ABD

Yeni Konut Satışları (Aylık Değişim, % ) 

(Aralık) 17:00 2.00% -- 4.30% -- Orta

ABD Yeni Konut Satışları (Aralık) 17:00 500k -- 490k -- Orta

ABD FED Faiz Kararı 21:00 -- -- -- -- Yüksek

İngiltere GSYH (Yıllık Değişim, %) (4. Çeyrek Geçici) 11:30 1.90% -- 2.10% -- Yüksek

İngiltere

GSYH (Çeyreklik Değişim, %) (4. Çeyrek 

Geçici) 11:30 0.50% -- 0.40% -- Yüksek

Almanya TÜFE (Yıllık Değişim %) (Ocak, Geçici) 15:00 0.40% -- 0.20% -- Yüksek

ABD

Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri (Aralık, 

Geçici) 15:30 -0.50% -- 0.00% -- Orta

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (Oca 23) 15:30 281k -- 293k -- Orta

ABD

Bekleyen Konut Satışı (Yıllık Değişim, %)  

(Aralık) 17:00 4.80% -- 5.10% -- Orta

Almanya Perakende Satışlar (Yıllık Değişim, %) (Aralık) 09:00 1.90% -- 2.30% -- Orta

Türkiye Dış Ticaret Açığı (Aralık) 10:00 -6.00b -- -4.24b -- Yüksek

Euro Bölgesi TÜFE Tahmini (Yıllık Değişim, %) (Ocak) 12:00 0.40% -- 0.20% -- Yüksek

ABD

Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları 

(Yıllık Değişim, %) (4. Çeyrek, Geçici) 15:30 1.30% -- 1.40% -- Yüksek

ABD

Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Ocak, 

Nihai) 17:00 93 -- 93.3 -- Orta

29 Ocak Cuma

Haftalık Veri Takvimi

25 Ocak Pazartesi

26 Ocak Salı

28 Ocak Perşembe


