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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 
29 Mayıs 2017 

● Fed toplantı tutanakları açıklandı. 2-3 Mayıs’ta yapılan ve politika faizinin %0.75-1.00 aralığında bırakıldığı toplantının 

tutanaklarında üyelerin sıkılaştırma yönünde yeni bir adım atmadan önce ABD ekonomisindeki yavaşlamanın geçici oldu-

ğuna dair yeni kanıtlar beklediği ve verilerin beklentileri doğrultusunda gelmesi durumunda Fed’in yakın zamanda faiz ar-

tırmasının uygun olduğunu düşündüğü ifade edildi. Tutanaklarda ayrıca üyelerin, Fed'in 4.5 trilyon USD büyüklüğündeki 

bilançosunun kademeli ve öngörülebilir bir şekilde  küçültülmesi konusunda görüşlerini bildirdiği belirtildi. Bu doğrultuda 

üyelerin neredeyse tamamı, her ay vadesi dolan tahvil ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin bir kısmının bilançodan çıka-

rılması, bilançodan çıkarılan miktarın da üç ayda bir artırılması yöntemine olumlu bakıyor.  Faiz oranının beklenen patika-

da artırılması durumunda  üyeler, bilançonun küçültülmesine de bu yıl içinde başlanmasının uygun olacağı kanaatinde. 

Tutanakların ardından opsiyon fiyatları ve Bloomberg anketleri, Haziran toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımına 

işaret etmeye devam ediyor. ABD’de hafta içinde açıklanan PMI verileri de Mayıs ayında ivme kazanan hizmet sektörü ile 

birlikte ekonomik aktivitedeki genişlemenin hızlandığına işaret ediyor. Fed’in Mayıs toplantısından önce açıklanan 1. çey-

rek büyüme oranı %0.7 ile son 3 yılın en düşük seviyesinde açıklanmıştı. 26 Mayıs tarihinde yapılan açıklama ile 1. çey-

rek büyüme oranı %1.2 olarak güncellendi. Revize oran, ilk çeyrekte yaşanan yavaşlamanın Fed’in faiz artırım politikası 

(2017 kalanında 2 faiz artırımı) ve yılsonuna doğru bilanço küçültme işlemlerine başlama planına değişiklik olmadan de-

vam edebileceğine işaret ediyor.  

● Euro Bölgesinde PMI İmalat artışını sürdürdü. Endeks Mayıs ayında son 6 yılın en yüksek seviyesi olan 57’ye 

yükseldi. PMI hizmet, hafif önceki aya göre hafif gerilerken, 56.2 

seviyesinde güçlü seyrini sürdürdü. Bileşik endeks ise önceki 

aya göre değişim göstermedi. Euro Bölgesi PMI imalat endek-

sindeki artışta, Almanya’da PMI imalat verisinin üretim ve yeni 

siparişlerdeki artışla 59.4 seviyesine çıkması etkili oldu. Bölge-

nin diğer büyük ekonomisi Fransa’da ise hizmet sektöründeki 

genişleme, Macron’un seçilmesinin ardından iş ortamına ilişkin 

olumlu beklentilerin artması ve yükselen iç talebe paralel olarak 

ivme kazandı. PMI verilerine göre Euro Bölgesinde özel sektör-

de yeni istihdam ve çıktı fiyatları da artmaya devam ediyor. Euro 

bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0.5 büyümüştü. Nisan ve Mayıs ayı PMI verileri ikinci çeyrekte ise %0.6—0.7 civa-

rında büyümeye işaret ediyor. 

● Japonya’da yıllık enflasyon oranı Nisan ayında %0.4 seviyesinde gerçekleşti. Mart ayında %0.2 artış gösteren 

tüketici fiyatları, Nisan ayında beklentilere paralel arttı. Bu artış-

ta, yıllık %0.9 artan gıda ve enerji fiyatları etkili oldu. Gıda ve 

enflasyondan arındırılmış çekirdek endeks ise Mart ayında oldu-

ğu gibi bir önceki seneye göre değişim göstermedi. Japonya MB 

enflasyonun Mart 2018’de %1.4 seviyesine ulaşması bekliyor. 

(bir önceki tahmin: %1.5) Japonya MB 2016 başında ekonomik 

aktiviteyi canlandırmak ve enflasyonun %2 hedefine ulaşmasını 

sağlamak için negatif politika faizi uygulamasına geçmişti. Man-

şet enflasyonun hedef seviyesinin oldukça altında seyretmesi ve 

çekirdek enflasyonda ise artış yaşanmaması, Japonya MB’nin 

genişlemeci para politikalarını devam ettirmesi gerektiğine işaret ediyor. 
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Konut Satışları, Nisan 2017 

● Nisan ayında konut satışları bir miktar ivme kaybetmek-

le beraber Nisan 2016’ya göre %7.6 artarak 114 bin oldu. 

Böylece yılın ilk 4 ayındaki toplam satışlar 2016’nın aynı 

dönemine göre %7.4 artarak 440 bine ulaştı. Nisan ayın-

da konut satışlarındaki artışa en çok katkı yapan iller ko-

nut satışlarının %12.8 arttığı Ankara ile %18.9 arttığı Bur-

sa oldu. İstanbul’da konut satışları %2.7, İzmir’de %9.2 

arttı. Antalya’da konut satışları %21.7 azaldı. Yabancılara 

satılan konut sayısı 14 aylık gerilemenin ardından Ni-

san’da önceki yılın aynı dönemine göre %2.7 artarak 1624 oldu.  

● Konut kredisi faizlerindeki gerileme (Nisan:%11.3) ve konut kredilerindeki önceki yılın aynı dönemine göre %17.5 artışa 

paralel olarak ipotekli konut satışları da üst üste dokuzuncu ayda artışını sürdürdü. İpotekli satışlar Nisan’da önceki yılın 

aynı dönemine göre %29.6 arttı. İpotekli konut satışlarının toplam satışlar içerisindeki payı %37.9 oldu. Nisan’da toplam 

konut satışlarının %45’ini yeni konutlar, %55’ini ikinci el konutlar oluşturdu. 2016 Nisan ayına göre yeni konut satışları %

10.8, ikinci el konut satışları %5.1 arttı. Ocak-Nisan döneminin tamamına bakıldığında, ipotekli satışların ikinci el konut 

satışlarını daha fazla artırdığı görülüyor. 

● Kredi faizlerindeki indirimlerin etkisiyle konut satışları Nisan ayında artmaya devam etti. Konut kredilerindeki artışın sür-

mesi, yapı ruhsatı 2017’de alınan ve metrekare fiyatı 2000 TL’nin altında olan konutlara getirilen vergi indirimi ile yurtdışın-

da yaşayan vatandaşlara getirilen vergi istisnası önümüzdeki dönemde satışlardaki artışı destekleyebilir.  

Kapasite Kullanım Oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi, Mayıs 2017 

● Mevsimsellikten arındırılmış imalat sanayi Kapasite Kul-

lanım Oranı (KKO) Mayıs’ta üst üste 4. ayında artışını 

sürdürerek 2008’den bu yana en yüksek seviyesi olan %

78.9’a çıktı. Önceki yılın aynı dönemine göre 1.1 puan 

artan arındırılmamış KKO’ya en yüksek katkıyı kapasite 

kullanımı 5.1 puan artan dayanıklı tüketim malları ile 2.1 

puan artan yatırım malları yaptı. Dayanıksız tüketim mal-

ları ile gıdada ise KKO azaldı. Sektör bazında bakıldığın-

da, vergi indirimlerinin de etkisiyle elektrikli teçhizat ve 

mobilya imalatında kapasite kullanımının 5.5 puan arttığı 

görülüyor. Otomotivde de KKO 3.7 puan artarken, giyim 

eşyalarında KKO 0.4, bilgisayar ve elektronik eşya üretiminde 5.2 puan azaldı. 

● Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Nisan ayında yükseldiği 106.3 seviyesinden Mayıs 

ayında 104.8’e geriledi. Reel Kesim güven endeksindeki düşüşte, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve üretim hac-

mi beklentilerindeki azalma etkili oldu. Diğer yandan genel gidişat ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin beklentilerdeki 

iyileşme endekse yukarı yönlü etki etti. 

● Nisan ayından itibaren hesaplanma yöntemi değişen KKO oranındaki yükseliş, ikinci çeyrekte sanayi üretiminde büyü-

menin hızlanabileceğine işaret ediyor. 

27 Şubat 2017 
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ABD’de libor faizleri artmaya devam etti.  

Küresel hisse senetleri ağırlıklı olarak değer kazandı. Avrupa’da hisse senetleri değer kaybetti. 

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

Geçtiğimiz hafta yurtiçi hisse senetleri değer kazandı. 

29 Mayıs 2017 
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TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11.93, gösterge tahvil getirisi %11.10 seviyesinde.  
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Geçtiğimiz hafta, Sterlin ve Euro dolara karşı değer kaybederken, GOÜ para birimleri geneli değer 
kazanma eğilimindeydi.  

Enerji fiyatları gerilemeye devam ederken, temel maden fiyatları arttı. 

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

29 Mayıs 2017 
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Not: Tüm veriler ve beklentiler Bloomberg’den alınmıştır.  

Ülke Veri Saat Beklenti Gerçekleşen Önceki Revize Önem

Türkiye TCMB Finansal İstikrar Raporu 15:00 1.50% -- 2.00% -- Yüksek

Almanya TÜFE (Yıllık Değişim %) (Mayıs, Geçici) 15:00 1.50% -- 2.00% -- Yüksek

ABD
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık 

Değişim, %) (Nisan)
15:30 -- -- -0.10% -- Yüksek

ABD
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık 

Değişim, %) (Nisan)
15:30 1.50% -- 1.60% -- Yüksek

ABD S&P Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi (Aylık Değişim, %) 16:00 0.80% 0.69% Orta

31 Mayıs Çarşamba

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

Almanya Perakende Satışlar (Yıllık Değişim, %) (Nisan) 09:00 2.00% -- 2.30% -- Orta

Türkiye Dış Ticaret Açığı (Nisan) 10:00 -4.90b -- -4.49b -- Orta

Euro Bölgesi TÜFE Tahmini (Yıllık Değişim, %) (Mayıs) 12:00 1.50% -- 1.90% -- Yüksek

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Nisan) 12:00 9.40% -- 9.50% -- Orta

ABD Bekleyen Konut Satışı (Yıllık Değişim, %)  (Nisan) 17:00 -- -- 0.50% -- Orta

ABD Fed Bej Kitap Raporu 21:00 Orta

Almanya PMI İmalat  (Mayıs, Nihai) 10:55 59.4 -- 59.4 -- Orta

Euro Bölgesi PMI İmalat  (Mayıs, Nihai) 11:00 57 -- 57 -- Orta

İngiltere PMI İmalat  (Mayıs) 11:30 56.1 -- 57.3 -- Orta

ABD ADP İstihdam Değişimi (Mayıs) 15:15 180k -- 177k -- Orta

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (27 Mayıs) 15:30 -- -- 234k -- Orta

ABD PMI İmalat (Mayıs, Nihai) 16:45 -- -- 52.5 -- Orta

ABD ISM İmalat Sanayi Endeksi (Mayıs) 17:00 54.6 -- 54.8 -- Orta

Euro Bölgesi ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Nisan) 12:00 4.50% -- 3.90% -- Orta

ABD Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık Değişim, %)  (Mayıs) 15:30 2.70% -- 2.50% -- Yüksek

ABD İşsizlik Oranı (Mayıs) 15:30 4.40% -- 4.40% -- Yüksek

ABD Tarımdışı İstihdam Değişimi (Mayıs) 15:30 176k -- 211k -- Yüksek

Haftalık Veri Takvimi

30 Mayıs Salı

01 Haziran Perşembe

02 Haziran Cuma


