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Pazartesi
Japonya'da;


Çekirdek makina siparişleri Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3.2
oranında azaldı. Piyasada beklentisi yüzde 0.5 artış olabileceği yönündeydi.
Aralık ayı rakamları bir önceki aya göre yüzde 2.1 oranında yükselmişti.

Türkiye'de;





Ocak ayında cari denge 2.76 milyar dolar açık verdi. 12 aylık kümülatif cari
açık ise 2016 sonundaki 32.6 milyar dolar seviyesinden 33.2 milyar dolar
seviyesine yükseldi.
Net turizm gelirleri Ocak ayında 0.6 milyar dolar seviyesine geriledi.
Net Hata Noksan kaleminde bu ay 0.7 milyar dolar düzeyinde çıkış ve
rezerv varlıklarda Ocak ayında 2.1 milyar dolar düşüş görüldü.
Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre Mart ayı itibarıyla
yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 8.87 seviyesinden yüzde 9.08’e yükseldi.
o Orta ve uzun vadeli görünümde ise karışık bir görüntü söz konusu.
Buna göre 12 ay sonrasına dair beklenti yüzde 8.21 seviyesinden
yüzde 8.15’e gerilerken, 24 ay sonrasına dair beklenti ise yüzde
7.59’dan yüzde 7.70’e yükseldi.

Detaylı analiz için:
http://www.denizbank.com/daily-newsletter/12493/download.aspx
Salı
Japonya'da Ocak ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde -0.4 düzeyinde bir önceki
dönem açıklanan yüzde -0.8 düzeyine göre az gerileme gösterdi.
Almanya’da;




Şubat ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0.6 ve yıllık bazda yüzde 2.2 düzeyine
artış gösterdi. Veriler artış yönlü beklentilere paralel gerçekleşme gösterdi.
AB uyumlu TÜFE rakamı aylık bazda yüzde 0.7 ve yıllık bazda yüzde 2.2
düzeyinde takip edildi. Beklenti aylık bazda yüzde 0.7 ve yıllık bazda yüzde
2.2 düzeyindeydi.
Mart ayı ZEW endeksi rakamlarında;
o Cari koşullar endeksi 78.0 puan düzeyindeki beklentilerin gerisinde
77.3 puan,
o Ekonomik güven endeksi 14.0 puan düzeyindeki beklentilerin
gerisinde 12.0 puan olarak açıklandı.
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Euro Bölgesi’nde;


Sanayi üretim rakamları Ocak ayı verileri aylık bazda yüzde 0.9 düzeyindeki
beklentilere paralel açıklandı. Yıllık bazda yüzde 1.3 düzeyindeki düşüş
yönlü beklentilerin gerisinde yüzde 0.6 seviyesinde gerçekleşme gösterdi.

ABD’de;



Şubat ayında ÜFE rakamları aylık ve yıllık bazda beklentilerin üzerinde
gerçekleşmeyle aylık bazda yüzde 0.3 ve yıllık bazda yüzde 2.2 seviyesinde
gerçekleşti.
Çekirdek ÜFE aylık bazda beklenti üzerinde yüzde 0.3 seviyesinde
açıklanırken, yıllık bazda yüzde 1.5 düzeyinde beklentilere paralel açıklandı.

Çarşamba

Türkiye'de;




İşsizlik oranı, Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.9 puan
yükselerek yüzde 12.7'ye çıktı. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon
872 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı Mart 2010'dan beri en yüksek seviyeyi gördü.
Tarım dışı işsizlik oranı 2.2 puanlık artışla yüzde 14.9 olarak gerçekleşti.

İngiltere’de;




Ocak ayında işsizlik oranı yüzde 4.7 düzeyinde gerçekleşerek 41 yılın en
düşük seviyesine geriledi. Bir önceki dönem rakamı yüzde 4.8 düzeyindeydi.
İşsizlik oranında aylık değişim 11 bin 300 kişi düzeyinde azalışa işaret etti.
Bonus dışı haftalık kazançlar son 3 ayda yüzde 2.3 seviyesine işaret etti.

ABD'de;






TÜFE Şubat ayında piyasa beklentisi olan yüzde 0’ın üzerinde yüzde 0.1,
Çekirdek TÜFE ise yüzde 0.2 olan beklentiye paralel bir gerçekleşme
gösterdi.
Yıllık kalemlerde manşet TÜFE yüzde 2.7, çekirdek TÜFE ise yüzde 2.2 olan
piyasa beklentisi kadar artış sergiledi.
Perakende satışlar aynı dönem içerisinde aylık bazda yüzde 0.1 olan piyasa
beklentisine paralel gerçekleşme gösterdi. Bir önceki ay verisi yüzde 0.4
düzeyinden yüzde 0.6’ya revize edildi.
Çekirdek kalem yüzde 0.1 artış gösterdi. Bir önceki ay verisi yüzde 0.8’e
revize edildi.
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Fed tarafından Aralık 2015 ve 2016 dönemlerinin ardından üçüncü kez federal
fonlama oranında 25 baz puanlık artışa gidildi.
Böylece söz konusu aralık yüzde 0.75 - yüzde 1.00 bölgesinde çekilmiş oldu. Banka
tarafından yapılan değerlendirmede enflasyonda hedef değerlere yaklaşma olduğu
ve “simetrik” hedef doğrultusunda gelişmelerin yakından izleneceği belirtildi. Daha
önce kullanılan “sadece kademeli” ifadesi bu kez faiz artırımı için “kademeli” olarak
tanımlandı ve küçük bir değişikliğe gidildi. Bilanço küçültme ile ilgili soruya karşın
verilen cevap; ekonomik görünümün burada belirleyici olacağı, nicel olmasından
ziyade nitel olarak değerlendirilmesi gerektiği şeklinde oldu. Federal fonlama
oranına ulaşılması gerektiği belirtildi.
Detaylı analiz için:
http://www.denizbank.com/daily-newsletter/12544/download.aspx
BOJ Mart ayı para politikası toplantısı gerçekleştirildi.
Banka faiz oranını ve parasal gevşeme programını değiştirmedi. Ekonominin yavaş
biçimde iyileşmesi ve tahvil faizlerinin kontrol altında olması ile birlikte BOJ şimdilik
harekete geçmeme pozisyonunda kaldı.

Perşembe
TCMB tarafından Mart ayı olağan PPK toplantısı gerçekleştirildi.
Marjinal fonlama oranı yüzde 9.25 düzeyinde sabit tutulmuş, Merkez Bankası
borçlanma faiz oranı yüzde 7.25 düzeyinde sabit tutulmuş, bir hafta vadeli repo ihale
faiz oranı yüzde 8.00 düzeyinde sabit tutulmuş, geç likidite penceresi uygulaması
çerçevesinde, bankalararası Para Piyasasında gecelik vadede uygulanan Merkez
Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz
oranı ise yüzde 11.75 seviyesine yükseltilmiştir. Merkez Bankası tarafından
yayımlanan Mart ayı PPK toplantısının sonuç metnine göre iktisadi faaliyetteki
toparlanma “kademeli” olarak ifade edilirken, enflasyon görünümü ise kısa vadede
belirgin yükseliş göstereceği şeklinde belirtildi.
Detaylı analiz için:
http://www.denizbank.com/daily-newsletter/12549/download.aspx
İngiltere Merkez Bankası (BoE) tarafından Mart ayı Para Politikası toplantısı
gerçekleştirildi.
Banka yüzde 0.25 düzeyinde olan politika faiz oranında ve 435 milyar sterlin
düzeyinde olan varlık alım programında değişikliğe gitmedi. Faiz kararı 1'e 8 oyla
alındı. Piyasa konsensüsü bankanın faizleri artırmayacağı yönündeydi.
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Euro Bölgesi’nde;




Şubat ayında enflasyon aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel açıklandı.
Aylık bazda yüzde 0.4 ve yıllık bazda yüzde 2.0 düzeyi takip edildi.
Çekirdek enflasyon rakamları aylık bazda yüzde 0.4 düzeyindeki
beklentilerin 0.1 yüzde puan gerisinde yüzde 0.3 seviyesinde açıklanırken,
yıllık bazda yüzde 0.9 düzeyindeki beklentilere paralel gerçekleşme
gösterdi.

Cuma

ABD’de;





Şubat ayında sanayi üretim rakamları yüzde 0.2 düzeyindeki beklentilerin
gerisinde yüzde 0 düzeyinde gerçekleşme gösterdi.
Bir önceki dönem rakamı yüzde -0.1 düzeyine revize edildi.
Kapasite kullanım oranı 75.4 seviyesinde açıklandı. Bir önceki dönem 75.5
düzeyindeydi.
İmalat sanayi üretimi yüzde 0.5 düzeyinde açıklandı. Beklenti yüzde 0.4
düzeyindeydi.
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Haftanın Grafiği

Fed’in Mart ayı para politikası toplantısı sonrasında gelişmekte olan ülke para
birimlerinin ABD doları karşısında ağırlıklı olarak değer kazandığı bir hafta oldu.
Gelişmekte olan ülke piyasalarına genel anlamda ılımlı seyir hakimdi. İyimser
havanın Fed’in faiz artırımına rağmen oluşmasındaki ana etken FOMC üyelerinin yıla
dair faiz artırım beklentilerinde ve ekonomik projeksiyonlarında marjinal boyutta
değişikliğe gitmemeleri oldu. Dolar endeksi 100 günlük h.o seviyesi olan 100.95
değerinin altında fiyatlanmakta. Hem zayıf ABD doları, hemde TCMB'nın hamlesinin
TL varlıklar üzerinde pozitif etki yaratmasıyla Türk lirasının ABD doları karşısındaki
değer kazancı yüzde 2.90 düzeyinde oldu. Teknik açıdan 3.7100 ve 3.6400 destekleri
altında işlem gören kurda 3.5700- 3.6400 aralığında denge arayışı bekliyoruz.
Destek seviyeleri olarak 3.6000-3.5700, direnç seviyeleri olarak ise 3.6400-3.6950
bölgelerini takip edeceğiz.
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20 – 24 Mart Ekonomik Takvim
Dönem
03/20/17 03:01
03/20/17 03:01
03/20/17 10:00
03/20/17 10:00
03/20/17 20:10

Ülke
UK
UK
GE
GE
US

Veri
Rightmove Konut Fiyat Endeksi/Aylık
Rightmove Konut Fiyat Endeksi/Yıllık
ÜFE/Aylık
ÜFE/Yıllık
Fed,Evans,Konuşma,New York

Dönem
Mart
Mart
Şubat
Şubat

Beklenen
--0.30%
3.20%

Önceki
2.00%
2.30%
0.70%
2.40%

03/21/17 12:30
03/21/17 12:30
03/21/17 12:30
03/21/17 12:30
03/21/17 12:30
03/21/17 12:30
03/21/17 13:00
03/21/17 15:30
03/21/17 19:00

UK
UK
UK
UK
UK
UK
US
US
US

TÜFE/Aylık
TÜFE/Yıllık
Çekirdek TÜFE/Yıllık
Perakende Fiyat Endeksi
Perakende Fiyat Endeksi/Aylık
Perakende Fiyat Endeksi/Yıllık
Fed,Dudley,Konuşma,London
Cari İşlemler Dengesi/USD
Fed,George,Konuşma,Ekonomi

Şubat
Şubat
Şubat
Şubat
Şubat
Şubat

0.40%
2.00%
1.80%
--2.80%

-0.50%
1.80%
1.60%
265.5
-0.60%
2.60%

03/22/17 01:00
03/22/17 02:50
03/22/17 02:50
03/22/17 02:50
03/22/17 02:50
03/22/17 12:00
03/22/17 14:00
03/22/17 17:00
03/22/17 17:00

US
JN
JN
JN
JN
EC
US
US
US

Fed,Mester,Konuşma,Richmond Üni.
BOJ Toplantı Tutanakları
Ticaret Dengesi/JPY
İthalat/Yıllık
İhracat/Yıllık
Cari İşlemler Dengesi/EUR
MBA Mortgage Başvuruları
Mevcut Konut Satışları
Mevcut Konut Satışları/Aylık

03/23/17 10:00
03/23/17 10:00
03/23/17 15:00
03/23/17 15:30
03/23/17 17:00
03/23/17 17:00
03/23/17 18:00
03/23/17 18:00
03/23/17 19:30

TU
GE
US
US
US
US
US
EC
US

Tüketici Güven Endeksi
GFK Tüketici Güven Endeksi
Fed,Yellen,Konuşma
Haftalık İşsizlik Başvuruları
Yeni Konut Satışları
Yeni Konut Satışları/Aylık
Kansas City Fed İmalat Aktivite Endeksi
Tüketici Güven Endeksi
Fed,Kashkari,Konuşma

03/24/17 02:00
03/24/17 10:00
03/24/17 10:00
03/24/17 11:30
03/24/17 11:30
03/24/17 11:30
03/24/17 12:00
03/24/17 12:00
03/24/17 12:00
03/24/17 15:00
03/24/17 15:30
03/24/17 16:05
03/24/17 16:45

US
TU
TU
GE
GE
GE
EC
EC
EC
US
US
US
US

Fed,Kaplan,Ekonomi,Chicago
Konut Satışları
Konut Satışları/Yıllık
Martkit İmalat PMI
Martkit Hizmet PMI
Martkit Bileşik PMI
Martkit İmalat PMI
Martkit Hizmet PMI
Martkit Bileşik PMI
Fed,Evans,Konuşma
Dayanıklı Mal Siparişleri
Fed,Bullard,Konuşma
Martkit İmalat PMI

İyi tatiller dileriz..

4Q

Şubat
Şubat
Şubat
Ocak
Mart
Şubat
Şubat

-

128,600,000,000.00 -

807,200,000,000.00
10.10%
1.30%
--5,590,000.00
-1.80%

-

113,000,000,000.00

1,086,900,000,000.00
1.30%
8.50%
31,000,000,000.00
3.10%
5,690,000.00
3.30%

Mart
Nisan

-10

65.7
10

Mart
Şubat
Şubat
Mart
Mart

-560000
0.90%
--5.9

241000
555000
3.70%
14
-6.2

Şubat
Şubat
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart
Mart

--56.5
54.5
56
55.2
55.3
55.8

95400
12.80%
56.8
54.4
56.1
55.4
55.5
56

Şubat

1.10%

2.00%

Mart

54.5

54.2

17.03.2017 17:27

UYARI NOT
Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen
kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve
belirtilen amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır. Bu
mesaj ve eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen
kişiyi haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı
gönderen kişinin veya DenizBank A. Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya içeriği
bozulan mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve
yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A. Ş. tarafından bilgilendirme amaçlı
hazırlanmış olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih itibarıyla
mevcut piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım kaynaklarından elde
edilerek derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. DenizBank A. Ş. ve
iştirakleri, bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Bu
dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat
hareketleri sonucu para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde kur
riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para bazında değer kaybı
olabileceği, devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni
vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyeceği bilinmelidir.
Tanıtılan ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali durumu ya da gereksinimleri dikkate
alınmadan hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından,
burada yer alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı
sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan hukuki açıdan müşteri
sorumludur. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk
ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde
yönlendirici nitelikte olmayan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir. Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp, Denizbank A. Ş. , ve diğer ilgili kuruluşların
ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir
yükümlülüğü altında değildir. Yatırım ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın
yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları,
gelecekteki performanslarının göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz
cinsinden yatırım ürünleri, dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da
dahil kur risklerine maruz kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde
orijinal metnin dikkate alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için
444 0 801 Önce Müşteri Hattı'nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize
ulaşabilirsiniz.

