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Yurt Dışı Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

31Ekim 2016 

● Euro Bölgesi PMI endeksleri Ekim ayında beklentilerin üzerinde arttı. PMI birleşik endeksi son 10 

ayın zirvesi olan 53.7 (Eylül: 52.6) seviyesine yükseldi. Endeksteki yükseliş hem hizmet hem de imalat 

sanayindeki düzelmeden kaynaklandı. PMI hizmet endeksi son dokuz ayın en yüksek seviyesi olan 53.5’e 

çıkarken, PMI imalat endeksi son 30 ayın zirvesine (53.3) yükseldi. Ülke kırılımına bakıldığında, Almanya’da 

hem imalat sanayindeki hem de hizmet sektöründeki iyileşme 

sürerken, Fransa’da ise bileşik endekste hizmet sektörünün 

etkisiyle Eylül ayına göre gerileme gözlendi. Euro Bölgesi’nde 

PMI endeksinin detaylarına bakıldığında ise yeni sipariş 

endeksinin 53.3 ile yılbaşından beri en yüksek seviyeye 

çıktığı, istihdam endeksinin ise yükseliş eğilimini sürdürdüğü 

görülüyor. Ekim ayı verisi 4. Çeyreğin ilk verisi olsa da, PMI 

endeksi Euro Bölgesi’nde büyümenin 4. Çeyrekte ivme 

kazanabileceğine işaret ediyor.   

● ABD’de PMI endeksleri beklentilerin üzerinde arttı.  ABD PMI imalat endeksi, Ekim ayında 51.5’ten 

53.2’ye çıkarak  son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. PMI hizmet endeksi 54.8, bileşik endeks de 54.9’a 

çıkarak son 11 ayın zirvesine yükseldi.  ABD’de dayanıklı tüketim malı siparişleri de hafif daralarak (-%0.1) 

beklentilerden daha olumlu bir seyir izledi. Beklentilerden daha olumlu gelen sanayi sektörü verilerinin de 

etkisiyle FED’in Aralık ayı toplantısında faiz artırma ihtimali geçtiğimiz hafta %67.6’dan bu hafta %72.5’e 

çıkmış durumda. Önümüzdeki hafta (1-2 Kasım) yapılacak toplantıda ise 8 Kasım başkanlık seçimlerinin 

yarattığı belirsizlikten dolayı faiz artırım ihtimali düşük görünüyor. 

● İngiltere ekonomisi 3. çeyrekte tahminlerin üstünde büyüdü. İngiltere ekonomisi yılın 3. çeyreğinde bir 

önceki çeyreğe göre %0.5 büyüdü (beklenti: %0.3). 2015’in aynı dönemine göre büyüme oranı ise %2.1 

olan beklentinin üzerinde %2.3 olarak gerçekleşti. Ekonominin büyümesinde hizmet sektörü etkili olurken, 

imalat ve inşaat sektörlerinde daralma yaşandı. Hizmet sektörü büyümeye 0.8 puan katkı sağladı. İngiltere 

ekonomisinin yılın 3. çeyreğinde AB’den ayrılma kararından 

beklenildiği gibi olumsuz etkilenmediği görülüyor. İngiltere 

Merkez Bankası Ağustos ayındaki tahminlerine göre çeyreklik 

büyüme oranının %0.1 olması bekleniyordu. Beklentinin 

oldukça üstünde gelen büyüme rakamı İngiltere Merkez 

Bankası’nın 3 Kasım’da yapılacak toplantısında ilave 

genişleyici adımlar atmamasına neden olabilir. Bloomberg 

anketine göre İngiltere ekonomisinin hız keserek yılın son çeyreğinde çeyreklik bazda %0.1, yıllık bazda %

1.3, 2017’nin ilk çeyreğinde ise çeyreklik bazda %0.1, yıllık bazda %1 büyümesi bekleniyor.  
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Yurt İçi Gelişmeler 

DenizBank Ekonomi Bülteni 

III. Enflasyon Raporu, 2016 

● Enflasyon: MB, 2016 enflasyon tahmini %7.5 (belirsizlik aralığı:%7.0 - %8.0) seviyesinde sabit tuttu. 2017 TÜFE tahmini 

ise Temmuz ayındaki %6.0 (belirsizlik aralığı: %4.3 - %7.7) seviyesinden %6.5 (belirsizlik aralığı:%5.0 - %8.0) seviyesine 

yükseltildi. MB enflasyonun 2018 sonunda %5 hedefine ulaşacağını öngörmeye devam ediyor. Yılın üçüncü çeyreğinde 

enflasyon işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüş kaynaklı geriledi. MB gıda fiyatlarında Gıda Komitesi’nin çalışmalarının ve 

turizm kaynaklı dönemsel gıda talebi azalışının etkisi ile 2016 yılsonunda ve 2017’de düşüşün devam edeceğini tahmin 

ediyor. MB gıda enflasyonu varsayımı 2016 yılı için %8 seviyesinden %6 seviyesine, 2017 yılı için %8 seviyesinden %7 

seviyesine çekildi. Gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonu Temmuz sonunda %9.7 seviyesinde iken, Eylül ayı itibarıyla %

4.2’ye gerilemiş durumda. Temmuz raporunda 44$ olarak belirlenen petrol fiyatları varsayımı, 2016 için değiştirilmedi. 2017 

için petrol fiyatı varsayımı 52$’dan 54$’a yükseltildi. Çekirdek enflasyonda yaşanan iyileşme MB’nin sadeleşme adımlarında 

en etkili faktör oldu. Birikimli döviz kuru hareketlerinin enflasyon üzerindeki etkilerinin azalması ve toplam talepteki düşüş 

çekirdek enflasyonunun iyileşmesinde önemli etkenler olmuştur. Önümüzdeki dönemde talebin ılımlı seyrinin çekirdek 

enflasyonda kademeli düşüşü destekleyeceği beklenmekte. Akaryakıta yapılan vergi artışı ise manşet enflasyondaki 

iyileşmenin kısıtlı olmasına neden oldu. 2017’de gerek Gıda Komitesinin çalışmaları, gerekse turizmdeki yavaşlama nedeni 

ile gıda talebinin düşük gerçekleşmesi beklentisi gıda fiyatlarında aşağı yönlü baskı yaratacak. MB, bu sebeple gıda 

enflasyonu tahminlerini aşağı çekti. Fakat, ithalat fiyatlarında, döviz kurundaki yukarı yönlü hareket sebebiyle yaşanabilecek 

artış yüzünden manşet enflasyon beklentisi %6.5’e yükseltildi. 

● Para Politikası: Başkan Çetinkaya, sadeleşme adımlarının ve bu adımların getirdiği kazanımların büyük ölçüde 

tamamlandığını belirtti. Ekim ayında küresel piyasalardaki hareketler, GÜ merkez bankalarına dair beklentiler ve döviz kuru 

ve diğer maliyet unsurlarındaki gelişmelerin enflasyon beklentileri üzerinde olumsuz etkileri sebebi ile bu adımlara ara 

verildiği tekrar açıklanırken, açıklanacak verilere bağlı olmak koşulu ile sadeleşmenin en kısa zamanda tamamlanması 

hedefleniyor.  

● Ekonomik Aktivite: MB, üçüncü çeyrekte ekonomik aktivitede yavaşlama olduğunu, öncü göstergelerin 4. çeyrekten 

itibaren bir toparlanmaya işaret ettiğini belirledi. Üçüncü çeyrekteki yavaşlama nedeni ile çıktı açığı aşağı yönlü revize 

edildi. Jeopolitik gelişmeler sebebi ile büyümeye eksi katkı yapan dış talebin AB ekonomisindeki olumlu gelişmeler ile 

önümüzdeki dönem artıya geçebileceği belirtildi. Turizm gelirlerindeki düşüşün devam etmesi sebebi ile cari işlemler 

açığında kısıtlı bir artış gözlemlenebilir.  

Kapasite Kullanım Oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi, Ekim 2015 

● Mevsimsellikten arındırılmış imalat sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) 

Ekim ayında bir önceki ayki %75.6 seviyesinden %75’e geriledi. Endeks, 

2016’nın ikinci çeyreğinde 75.4%,üçüncü çeyreğinde ise %75 seviyesinde 

seyretmişti. Mal gruplarına göre KKO değerlendirildiğinde, dayanıklı tüketim 

malları ve yatırım mallarında artış görülürken, dayanıksız tüketim malları, gıda 

ve içecekler ile ara mallarında azalış gözlendi. Ana metal sanayi ve 

fabrikasyon metal ürünleri imalatında 0.4 puan düşüş olurken, motorlu kara 

taşıtı, treyler ve yarı treyle imalatında 1.8 puan artış görüldü. Gıda ürünleri ve tekstil ürünleri imalatında KKO 0.7 puan arttı.  

● Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Eylül ayında yükseldiği 107.1 seviyesinden Ekim ayında 

103.8’e geriledi. Beklenti 106.9 seviyesindeydi. Reel Kesim güven endeksindeki düşüş büyük ölçüde gelecek üç aydaki 

ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve genel gidişat endekslerindeki gerilemeden kaynaklandı. 

Mevcut toplam sipariş miktarı ise endeksi artış yönünde etkiledi.  

31 Ekim 2016 
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USD Libor faizleri yükseldi.  

Küresel hisse senedi endeksleri ağırlıklı olarak değer kaybetti. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 11:30 itibarı ile güncellenmiştir. 

TL değer kaybederken, TL hisse senetleri değer kazandı. 

31 Ekim 2016 
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Gösterge tahvil getirisi %9.28 seviyesinde. 
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Küresel para birimleri Dolar’a karşı değer kaybederken, Euro hafif değer kazandı. 

VIX Endeksi yükseldi. 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 11:30 itibarı ile güncellenmiştir. 

31 Ekim 2016 
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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

Türkiye Dış Ticaret Açığı (Eylül) 10:00 -- -- -4.69b -- Yüksek

Euro Bölgesi GSYH (Yıllık Değişim % ) (3. Çeyrek) 12:00 1.6% -- 1.6% -- Yüksek

Euro Bölgesi GSYH (Çeyreklik Değişim, %) (3. Çeyrek) 12:00 0.3% -- 0.3% -- Yüksek

Euro Bölgesi TÜFE Tahmini (Yıllık Değişim, %) (Ekim) 12:00 0.5% -- 0.4% -- Yüksek

ABD
Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık Değişim, 

%) (Eylül)
14:30 1.20% -- 1.00% -- Yüksek

ABD
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık 

Değişim, %) (Eylül)
14:30 1.70% -- 1.70% -- Yüksek

Almanya Perakende Satışlar (Yıllık Değişim, %) (Eylül) 1.6% -- 3.7% -- Orta

Japonya Japonya Merkez Bankası Faiz Kararı -0.10% -- -- -- Yüksek

Çin PMI İmalat  (Ekim) 03:00 50.3 -- 50.4 -- Orta

Türkiye PMI İmalat  (Ekim) 10:00 -- -- 48.3 -- Yüksek

İngiltere PMI İmalat  (Ekim) 11:30 54.4 -- 55.4 -- Orta

ABD PMI İmalat (Ekim, Nihai) 15:45 -- -- 53.2 -- Yüksek

ABD ISM İmalat Sanayi Endeksi (Ekim) 16:00 51.5 -- 51.5 -- Yüksek

02 Kasım Çarşamba

Almanya PMI İmalat  (Ekim, Nihai) 10:55 55.1 -- 55.1 -- Orta

Euro Bölgesi PMI İmalat  (Ekim, Nihai) 11:00 53.3 -- 53.3 -- Orta

ABD ADP İstihdam Değişimi (Ekim) 14:15 160k -- 154k -- Yüksek

ABD FED Faiz Kararı 21:00 0.25-0.50% 0.25-0.50% 0.25-0.50% Yüksek

Türkiye ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Ekim) 10:00 -- -- 1.78% -- Yüksek

Türkiye ÜFE (Aylık Değişim % ) (Ekim) 10:00 -- -- 0.29% -- Yüksek

Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık Değişim, %)  (Ekim) 10:00 -- -- 7.69% -- Yüksek

Türkiye TÜFE (Yıllık Değişim, %) (Ekim) 10:00 -- -- 7.28% -- Yüksek

Türkiye TÜFE (Aylık Değişim % ) (Ekim) 10:00 -- -- 0.18% -- Yüksek

Euro Bölgesi Avrupa Merkez Bankası Ekonomi Bülteni 11:00 -- -- -- -- Orta

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Eylül) 12:00 10.1% -- 10.1% -- Orta

İngiltere
İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Miktarı 

(Kasım)
14:00 435b -- 435b -- Yüksek

İngiltere İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranı 14:00 0.25% -- 0.25% -- Yüksek

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (29 Ekim) 14:30 -- -- 258k -- Orta

ABD Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri (Eylül, Nihai) 16:00 -- -- -0.1% -- Orta

ABD PMI Hizmet (Ekim, Nihai) 16:00 56 -- 57.1 -- Orta

Almanya PMI Hizmet  (Ekim, Nihai) 10:55 54.1 -- 54.1 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Bileşik (Ekim, Nihai) 11:00 53.7 -- 53.7 -- Orta

Euro Bölgesi PMI Hizmet  (Ekim, Nihai) 11:00 53.5 -- 53.5 -- Orta

Euro Bölgesi ÜFE (Yıllık Değişim, %) (Eylül) 12:00 -1.7% -- -2.1% -- Orta

ABD
Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık Değişim, %)  

(Ekim)
14:30 2.6% -- 2.6% -- Yüksek

ABD İşsizlik Oranı (Ekim) 14:30 4.9% -- 5.0% -- Yüksek

ABD Tarımdışı İstihdam Değişimi (Ekim) 14:30 173k -- 156k -- Yüksek

Haftalık Veri Takvimi

31 Ekim Pazartesi

01 Kasım Salı

03 Kasım Perşembe

04 Kasım Cuma


