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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

27 Şubat 2017 

● Euro Bölgesi PMI endeksi Ocak ayında beklentilerin üzerinde arttı. Bileşik PMI endeksi Şubat ayında, Nisan 

2011’den bu yana en yüksek seviyesi olan 56’ya yükseldi 

(Beklenti: 54.3, Önceki: 54.4). Bileşik endeksteki yükselişte 

hem hizmet hem de imalat sanayindeki artış etkili oldu. 

Hizmet PMI endeksi Şubat ayında 53.7’den 55.6’ya çıka-

rak Mayıs 2011’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 

Hizmet PMI’daki artış büyük ölçüde üretim ve yeni sipariş-

lerdeki kuvvetli artış ile son 9 yılın en yüksek seviyesine 

çıkan yeni istihdamdan kaynaklandı. İmalat PMI endeksi, 

üst üste altıncı ayda da artışını sürdürerek 55.5 seviyesine 

yükseldi. Şubat ayında imalat PMI verisindeki artışta, üre-

timdeki kuvvetli artışın yanı sıra girdi ve çıktı fiyatlarındaki 

artış etkili oldu. Ülke bazında incelendiğinde, bileşik PMI 

endeksi Almanya ve Fransa’da sırasıyla 56.1 ve 56.2’ye yükselirken, Fransa’daki genişleme hizmet sektörü, Almanya’daki 

genişleme ise imalat sanayiden kaynaklandı. PMI verileri girdi fiyatlarının her iki ülkede arttığını gösterirken, çıktı fiyatları-

nın Fransa’da azalmaya devam ettiğini gösteriyor. PMI verileri Euro bölgesinde toparlanmanın istikrarlı bir şekilde devam 

ettiğine işaret ediyor. Yeni siparişler ve şirketlerin önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerinin artması, ekonomik aktivitenin 

önümüzdeki aylarda da genişlemeye devam edebileceğini gösteriyor. Ekonomik aktivitedeki toparlanma ve geçtiğimiz haf-

ta açıklanan enflasyon verileri Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) genişlemeci para politika adımlarının yeterli olduğuna 

işaret ediyor. Son aylarda hızla artan Euro Bölgesi enflasyonu Ocak ayında yıllık %1.8’e yükselerek ECB’nin “%2 veya %

2’nin biraz altındaki” hedefine yaklaştı. Ancak ECB son toplantısında sıkılaştırma için enflasyondaki artışın süreklilik ka-

zanması ve tüm bölgeyi kapsaması gerektiğini belirtmişti. Hollanda, Fransa ve Almanya’daki seçimler ile Brexit’in yarattığı 

siyasi belirsizlik ise devam ediyor. Bu şartlar altında ECB genişlemeci para politikasını tersine çevirme yönünde bir adım 

atmadan önce, Eylül ayında Almanya’da yapılacak seçimlerle sona erecek yoğun siyasi takvimi, hem de enflasyondaki 

artışın kalıcı olup olmadığını görmeyi beklemeyi tercih edebilir. 

● 31 Ocak-1 Şubat tarihli Fed para politikası kurulu toplantısının tutanakları yayımlandı. Politika faizi oranının 

0.50%-0.75% aralığında bırakıldığı toplantının tutanaklarına göre kurul üyelerinin birçoğu, işgücü piyasası ve enflasyon 

verilerinin mevcut beklentiler doğrultusunda gelmesi veya verilerin hedefi aşma ihtimalinin yükselmesi durumunda, faiz 

oranlarının “oldukça yakın zamanda” artırılmasının  uygun olacağını düşünüyor. Bazı üyeler faiz artırımının önümüzdeki 

toplantılardan birinde yapılmasının Fed’e daha çok esneklik sağlayacağını  düşünürken, birkaç üye işsizlik oranının nor-

mal seviyelerin altına düştüğü takdirde faiz oranlarının beklentilerden daha hızlı artırılması gerekebileceğini belirtti. Birkaç 

üye “kademeli faiz artırımı” ifadesinin piyasa tarafından yılda 1 veya 2 faiz artırımı olarak algılanmasının doğru olmadığını, 

Fed’in ekonomik koşullara göre hareket edeceğini vurguladı. Tutanaklarda ayrıca, üyelerin mali ve diğer kamu politikala-

rındaki olası değişikliklerinin yarattığı belirsizlik konusunda hemfikir olduğu, üyelerin bir kısmının, bu politikaların ekonomi 

ve enflasyon üzerindeki etkilerinin netleşmesi için biraz zaman gerektiğini düşündüğü belirtildi. Fed üyeleri, genişleyici 

mali politikaların enflasyonist baskıları artırması gibi yukarı yönlü riskler ile, doların değer kazanması ile küresel ekonomi-

lerdeki kırılganlığın artması gibi aşağı yönlü risklerin dengede olduğu düşüncesinde. FOMC’nin bir sonraki toplantısı 14-

15 Mart’ta gerçekleşecek. Tutanaklar, gerek anket gerek piyasa bazlı faiz artırım beklentilerinde önemli bir değişiklik ya-

ratmadı. Bloomberg anketlerine göre Fed’in Mart toplantısında faiz artırma olasılığı %38, Mayıs ayında faiz artırma olasılı-

ğı %61.  Opsiyon fiyatlamaları ise Mayıs ve Ekim’de olmak üzere 2017’de iki faiz artırımına işaret ediyor. 
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Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı, Şubat 2017 

● Mevsimsellikten arındırılmış imalat sanayi Kapasite Kul-

lanım Oranı (KKO) Şubat ayında bir önceki ayki %74.3 se-

viyesinden %74.6’ya yükseldi. Ocak ayında son 11 ayın en 

düşük seviyesine gerileyen KKO, Şubat ayındaki hafif to-

parlanmaya rağmen 2016 son çeyrek ortalaması olan %

75.1’in altında kaldı. Mevsimsellikten arındırılmamış KKO 

ise hafif geriledi. KKO mal gruplarına göre incelendiğinde, 

gıda ve içecekler ile yatırım mallarında azalama görülür-

ken,  başta dayanıklı tüketim malları olmak üzere tüketim 

mallarında artış görülüyor.  KKO sektörel bazda incelendi-

ğinde ise motorlu kara taşıtları ve diğer ulaşım araçları, mobilya, gıda ve içecek imalatındaki azalma ile, bilgisayar, elektro-

nik ve optik ürünlerin imalatındaki artış dikkat çekiyor.  

● Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE)  Şubat ayında %6 artarak 100.5 seviyesinden 106.5 

seviyesine yükseldi. Endeks böyle son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Endeksteki artışta gelecek 3 aydaki üretim hacmi 

ile ihracat sipariş miktarındaki artış beklentisi etkili oldu. Genel gidişata ilişkin kötümser görünüm devam etmekle beraber 

önceki aya kıyasla önemli ölçüde azaldı. Reel kesimin 12 ay sonraki ÜFE enflasyonu beklentisi ise 2014’ten beri en yük-

sek seviyeye, %9’a yükseldi.  

● KKO’nun elektronik ürünlerin imalatı öncülüğünde yükselmesi ve reel kesim güven endeksinde gelecek 3 aydaki üretim 

beklentilerinin artması kısmen, beyaz eşya gibi bazı ürünlere getirilen vergi indiriminin satışları artırmasının yansıması ola-

bilir. Ancak yılın ilk iyi ayında her iki göstergenin 2016 4. çeyrek ortalamasının altında kalması, sanayi üretimindeki topar-

lanmanın yılın ilk çeyreğinde de sınırlı kalabileceğine işaret ediyor.  

 

Tüketici Güven Endeksi, Şubat 2017 

● Ocak ayında bir miktar toparlanma gösteren tüketici güven 

endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre %1.8 azalarak, 

66.9 düzeyinden 65.7’ye geriledi (Beklenti:68.0). Endeksin 

100’ün altında olması tüketici güveninde kötümserliğe işaret 

ediyor.  

● Endekste görülen düşüş, harcama beklentileri dışında en-

deksin alt bileşenlerine yayılmış durumda. Düşüşte en etkili 

olan alt endeksler  mevcut dönemde ve gelecek 12 ayda ta-

sarruf etme ihtimali, ücret artışı beklentisi, genel ekonomik 

durum ve hane halkının mevcut maddi durumu ile gelecek 12 

aydaki maddi durum beklentisi. Dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ve tüketici kredisi kullanma ihtimali ile 

önümüzdeki 12 ayda konut ve otomobil alma ihtimali ise artmış durumda. Tüketicilerin geçtiğimiz ay sert bir artış gösteren 

12 ay sonraki TÜFE enflasyonu beklentisi bir miktar geriledi. Şubat ayında TL’de yaşanan değer kazancının devam etmesi 

durumunda tüketici güven endeksi önümüzdeki dönemde bir miktar artış gösterebilir. 

27 Şubat 2017 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

Yurt İçi Gelişmeler 

27 Şubat 2017 
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Finansal Göstergeler 
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Dolar ve euro libor faizleri yatay seyretti. Yen libor faizi geriledi.  

GOÜ hisse senetleri ağırlıklı olarak değer kazandı. Rusya ve Türkiye negatif ayrıştı. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 16:30 itibarı ile güncellenmiştir. 

Geçtiğimiz hafta Türk lirası değer kazandı. 

27 Şubat 2017 
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Gösterge tahvil getirisi %11.09’a geriledi. 
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Küresel para birimleri dolara karşı değer kazandı. 

Tarım ürünleri ve temel madenler değer kaybetti. VIX endeksi yükseldi. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 16:30 itibarı ile güncellenmiştir. 

27 Şubat 2017 
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Veri Akışı  

DenizBank Ekonomi Bülteni 

27 Şubat 2017 

Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri (Ocak, Geçici) 16:30 1.60% -- -0.50% -- Orta

ABD Bekleyen Konut Satışı (Yıllık Değişim, %)  (Ocak) 18:00 -- -- -2.00% -- Orta

Japonya Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %)  (Ocak, Geçici) 02:50 4.40% -- 3.20% -- Orta

Türkiye Dış Ticaret Açığı (Ocak) 10:00 -- -- -5.60b -- Yüksek

Euro Bölgesi TÜFE Tahmini (Yıllık Değişim, %) (Şubat) 13:00 1.90% -- 1.80% -- Orta

ABD
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamları (Çeyreklik 

Değişim, %) (4Ç, Geçici)
16:30 -- -- 1.30% -- Orta

ABD
GSYH (Yıllıklandırılmış) (Çeyreklik Değişim, %) 

(4Ç, Geçici)
16:30 2.10% -- 1.90% -- Yüksek

01 Mart Çarşamba

Çin PMI İmalat  (Şubat) 04:00 51.2 -- 51.3 -- Orta

Türkiye PMI İmalat  (Şubat) 10:00 -- -- 48.7 -- Orta

Almanya PMI İmalat  (Şubat, Nihai) 11:55 57 -- 57 -- Orta

Euro Bölgesi PMI İmalat  (Şubat, Nihai) 12:00 55.5 -- 55.5 -- Orta

İngiltere PMI İmalat  (Şubat) 12:30 56 -- 55.9 -- Orta

Almanya TÜFE (Yıllık Değişim %) (Şubat, Geçici) 16:00 2.10% -- 1.90% -- Yüksek

ABD
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık 

Değişim, %) (Ocak)
16:30 1.80% -- 1.70% -- Yüksek

ABD
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık 

Değişim, %) (Ocak)
16:30 0.30% -- 0.10% -- Yüksek

ABD PMI İmalat (Şubat, Nihai) 17:45 -- -- 54.3 -- Orta

ABD ISM İmalat Sanayi Endeksi (Şubat) 18:00 56 -- 56 -- Orta

ABD Fed Bej Kitap Raporu 22:00 Orta

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Ocak) 13:00 9.60% -- 9.60% -- Orta

Euro Bölgesi ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Ocak) 13:00 3.20% -- 1.60% -- Orta

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (25 Şubat) 16:30 -- -- 244k -- Orta

Türkiye ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Şubat) 10:00 -- -- 13.69% -- Yüksek

Türkiye ÜFE (Aylık Değişim % ) (Şubat) 10:00 -- -- 3.98% -- Yüksek

Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık Değişim, %)  (Şubat) 10:00 -- -- 7.74% -- Yüksek

Türkiye TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Şubat) 10:00 -- -- 9.22% -- Yüksek

Türkiye TÜFE (Aylık Değişim % ) (Şubat) 10:00 -- -- 2.46% -- Yüksek

Almanya Perakende Satışlar (Yıllık Değişim, %) (Ocak) 10:00 -- -- -1.10% -- Orta

Almanya PMI Hizmet  (Şubat, Nihai) 11:55 54.4 -- 54.4 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Bileşik (Şubat, Nihai) 12:00 56 -- 56 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Hizmet  (Şubat, Nihai) 12:00 55.6 -- 55.6 -- Orta

Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık Değişim, %) (Ocak) 13:00 0.20% -- -0.30% -- Orta

Haftalık Veri Takvimi

27 Şubat Pazartesi

01 Mart Perşembe

02 Mart Cuma

28 Şubat Salı


