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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
26 Haziran 2017 

● Euro Bölgesi imalat sektöründe ekonomik aktivite hızla artarken, hizmet sektöründe önceki aylara göre bir mik-

tar yavaşlama yaşandı. PMI imalat endeksi Haziran ayın-

da 57 olan beklentilerin üzerinde 57.3 seviyesinde gerçek-

leşti (Mayıs: 56.8). Hizmet sektörü PMI endeksi ise Ocak 

ayından beri artış gösterdikten sonra Haziran ayında ilk defa 

gerileyerek beklentilerinde altında, 54.7 seviyesinde gerçek-

leşti (Mayıs: 56.3). Bileşik endeks de bir önceki aya göre 

gerileyerek 55.7 seviyesinde gerçekleşti (Mayıs: 56.8). Hazi-

ran ayındaki hafif gerilemeye rağmen endeksin 50 seviyesi-

nin üzerinde kalması ve yeni siparişlerde kuvvetli artışın de-

vam etmesi bölge ekonomisindeki olumlu seyrin kısa vadede 

devam edebileceğine işaret ediyor. PMI verisine göre yılın 

ikinci çeyreğinde Euro Bölgesi’nde ekonomik aktivitenin güçlü seyretti. İlk çeyrekte %0.6 büyüyen Euro Bölgesi ekonomi-

sinde büyüme hızı %0.7’ye çıkabilir. Ekonomik aktivitedeki olumlu seyre rağmen, fiyatlar üzerinde hala yukarı yönlü bir 

baskı yok. Girdi fiyatlarındaki artış son yedi ayın en yavaş seviyesinde, ürün fiyatlarındaki artışın da Ocak ayından bu ya-

na en düşük seviyesinde olduğu belirtiliyor. Enerji fiyatlarının düşük seyri fiyatlama üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturu-

yor. Ekonomik aktivitedeki olumlu gidişata rağmen fiyat artışı yaşanmaması sebebiyle Avrupa Merkez Bankası’nın geniş-

lemeci para politikalarına daha uzun süre devam edebilir. 

 

● Petrol fiyatları son 7 ayın en düşük seviyesinde. Brent petrolün varil fiyatı 45$’ın altına inerek Kasım ayından bu 

yana en düşük seviyeye geriledi. Mayıs ayında OPEC üye-

leri ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu OPEC dışı 11 

ülkenin üretimi günlük 1.8 milyon varil azaltma kararını 

2018’e kadar uzatması ile %12 değer kazansa da Brent pet-

rol fiyatı Mayıs’ın son haftasından bu yana %15’in üzerinde 

değer kaybetti. Petrolde son dönemde yaşanan düşüşte arz 

tarafında etkili olan en önemli faktör ABD’de kaya gazı üreti-

cilerinin gelişen teknoloji masraflarını azaltıp mevcut düşük 

fiyatlarda üretime devam edebilmesi. Öte yandan, OPEC 

ülkeleri arasında üretimde 2. sırada olan Irak’ın kesinti kara-

rına uymaması da arzın yüksek seviyelerde kalmasına neden oluyor. Talep tarafında, ABD’de Trump yönetiminin güçlü 

büyüme sağlayacak mali politika adımlarını gerçekleştirememiş olması enerji talebinde artış beklentilerinin gerilemesine 

yol açmış durumda. 

 

● ABD’de konut satışları ikinci çeyrekte yavaşlıyor. Mayıs ayında ikinci el konut satışları bir önceki aya göre %0.4 

daralma beklentisinin aksine %1.1 artış gösterdi. Yeni konut satışları ise %3.7 artış beklentisinin altında %2.9 arttı. İkinci 

el konut satışları Nisan ayında %2.5, yeni konut satışları %11.4 azalmıştı. Mayıs ayında satışlardaki toparlamaya rağmen 

ikinci çeyreğin ilk iki ayında ikinci el konut satışlarında gerileme yaşanmış durumda. Konut sektörü ilk çeyrekte %1.2 olan 

büyüme oranına 0.5 puan katkı sağlamıştı. İkinci çeyrekte büyümeye konut sektöründen gelen katkı gerileyebilir. 
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Konut Satışları, Mayıs 2017  

● Mayıs ayında konut satışlarındaki artış hızı yavaşla-

dı. Mayıs’ta konut satışları önceki yılın aynı ayına göre 

%1.5 artarak 117 bin oldu. Böylece yılın ilk 5 ayındaki 

toplam satışlar 2016’nın aynı dönemine göre %6.1 

artışla 557 bine çıktı. Mayıs ayında konut satışlarında-

ki artışa en çok katkı yapan iller konut satışlarının %

10.7 arttığı Ankara, %13.7 arttığı Bursa ve %28.1 arttı-

ğı Gaziantep oldu. İstanbul’da Mayıs’ta konut satışları 

%6.2 azaldı. Yabancılara satılan konut sayısı ise 15  

aydır devam eden durgunluğun ardından Mayıs 

2016’ya göre baz etkisiyle %10.1 arttı.  

● Mayıs ayında ipotekli konut satışlarındaki artış yavaşlayarak devam etti. İpotekli konut satışları son 9 ayın en düşük 

seviyesinde, yıllık %17.8 artış gösterdi. Böylece ipotekli konut satışlarının toplam satışlar içerisindeki payı Nisan ’da %

37.9’dan Mayıs’ta %35.8’e geriledi. Mayıs’ta önceki yılın aynı dönemine göre yeni konut satışları %5.5 azalırken, ikinci el 

konut satışları %8.2 arttı. Ocak-Mayıs döneminde ise yeni konut satışları %3.3, ikinci el satışlar %8.6 arttı. Ocak-Mayıs 

döneminin tamamına bakıldığında, ipotekli satışların ikinci el konut satışlarını daha fazla artırdığı görülüyor.  

● Mayıs ayında kredili konut satışlarındaki ivme kaybı ve Mayıs 2016’daki yüksek baz etkisiyle konut satışlarındaki artış 

sınırlı oldu. Ancak konut kredilerindeki artışın sürmesi ve yapı ruhsatı 2017’de alınan ve metrekare fiyatı 2000 TL’nin al-

tında olan konutlara getirilen vergi indirimlerinin önümüzdeki aylarda konut satışlarını desteklemesi beklenebilir. 

 

Kapasite Kullanım Oranı, Haziran 2017 

● Mayıs ayında 2008’den bu yana en yüksek seviyesi-

ne çıkan mevsimsellikten arındırılmış imalat sanayi 

Kapasite Kullanım Oranı (KKO) Haziran ayında önceki 

aya göre hafif gerileyerek %78.6 seviyesinde gerçek-

leşti. Arındırılmamış KKO, Haziran 2016’ya göre 1 

puan artarak %79 oldu. KKO’daki yıllık artışa kapasite 

kullanımı 4.4 puan artan dayanıklı tüketim malları ile 

2.2 puan artan yatırım malları katkı yaparken, daya-

nıksız tüketim malları ile gıdada KKO azaldı. Sektör 

bazında bakıldığında, vergi indirimlerinin de etkisiyle 

elektrikli teçhizat ve mobilya imalatında kapasite kulla-

nımının artmaya devam ettiği görülüyor. KKO motorlu kara taşıtı imalatında Haziran’da yıllık 2.3 puan artarken, diğer ula-

şım araçlarının imalatında da 6.8 puan arttı. 

● İkinci çeyrekte kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksindeki seyir, kredi teşvikleri ve vergi indirimlerinin de 

etkisiyle Nisan’daki güçlü artışın ardından Mayıs ve Haziran aylarında da sanayi üretiminin artmaya devam edeceğine 

işaret ediyor. İkinci çeyrekte otomotiv ve diğer ulaşım araçları sektörleri öncülüğünde sanayi üretiminin büyümeye ilk çey-

rekte olduğu gibi pozitif katkı yapması beklenebilir. 

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Yurt İçi Gelişmeler 

26 Haziran 2017 
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Kısa vadeli dolar libor faizleri artmaya devam etti. 

Türkiye hisse senedi piyasası GOÜ ortalamasının üzerinde değer kazandı. 

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

Geçtiğimiz hafta emtia fiyatlarında düşüş ve Türkiye hisse senedi piyasasındaki yükseliş devam etti. 

26 Haziran 2017 
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TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11.96, gösterge tahvil getirisi %11.06 seviyesinde. 
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Küresel para birimleri dolara karşı değer kaybetti. 

Enerji fiyatları gerilemeyi sürdürdü. 

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

26 Haziran 2017 
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Veri Akışı  
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Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Almanya IFO Beklenti Endeksi (Haziran) 11:00 106.4 -- 106.5 -- Orta

Almanya IFO İş ortamı endeksi (Haziran) 11:00 114.4 -- 114.6 -- Orta

ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri (Mayıs, Geçici) 15:30 -0.70% -- -0.80% -- Orta

27 Haziran Salı

Almanya Perakende Satışlar (Yıllık Değişim, %) (Mayıs) 4.30% -- -0.90% -- Orta

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

%)(Nisan)
16:00 -- -- 5.89% -- Orta

ABD Bekleyen Konut Satışı (Yıllık Değişim, %)  (Mayıs) 17:00 -- -- -5.40% -- Orta

Almanya Tüketici Güveni  (Temmuz) 09:00 10.5 -- 10.4 -- Orta

Almanya TÜFE (Yıllık Değişim %) (Haziran, Geçici) 15:00 1.30% -- 1.40% -- Yüksek

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (24 Haziran) 15:30 -- -- 241k -- Orta

ABD
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları  (Çeyreklik Değişim, %) 

(1.Çeyrek, Nihai)
15:30 -- -- 2.10% -- Orta

ABD
GSYH (Yıllıklandırılmış)(Çeyreklik Değişim, %) (1.Çeyrek, 

Nihai)
15:30 1.20% -- 1.20% -- Yüksek

Çin PMI İmalat  (Haziran) 04:00 51 -- 51.2 -- Orta

Türkiye Dış Ticaret Açığı (Mayıs) 10:00 -7.68b -- -4.95b -- Orta

İngiltere GSYH (Yıllık Değişim, %) (1. Çeyrek, Nihai) 11:30 2.00% -- 2.00% -- Yüksek

İngiltere GSYH (Çeyreklik Değişim, %) (1. Çeyrek, Nihai) 11:30 0.20% -- 0.20% -- Yüksek

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

ABD
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık Değişim, %) 

(Mayıs)
15:30 1.40% -- 1.50% -- Yüksek

ABD
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık Değişim, %) 

(Mayıs)
15:30 0.00% -- 0.20% -- Yüksek

ABD Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Haziran, Nihai) 17:00 94.5 -- 94.5 -- Orta

30 Haziran Cuma

Haftalık Veri Takvimi

26 Haziran Pazartesi

28 Haziran Çarşamba

29 Haziran Perşembe


