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Pazartesi
TCMB tarafından Türkiye ekonomisinin dış borç rakamlarını gösterir verilerin son
serisi Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) rakamlarının açıklanmasıyla son buldu.



Şubat ayında kısa vadeli dış borç rakamı 101 milyar dolar düzeyinde
gerçekleşti. Bir önceki ay rakamı 99.8 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.
Bankaların borcu 60 milyar dolar. Aylık değişim yüzde 3.0. Banka borcunun
içerisinde döviz kredilerinin payı yüzde 25.0, banka mevduatlarının ise
yüzde 31.0 düzeyinde.

TÜİK tarafından Ocak ayına ait işgücü piyasası verileri açıklandı.





Arındırılmış seride işsizlik oranı yüzde 12’den yüzde 11.8’e geriledi.
Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 14.2’den yüzde 14.1’e geriledi.
İstihdam oranında kısmi düzelme takip edildi, yüzde 46.3 düzeyinde.
İşgücüne katılım oranı yüzde 52.5 olarak gerçekleşti ve 0.1 yüzde puan
yükseliş izlendi.

Maliye Bakanlığı tarafından Mart ayı ve ilk çeyrek rakamlarını gösterir bütçe
performansı verileri açıklandı.


Hazine nakit dengesindeki bozulmanın ardından bütçede de zayıflama söz
konusu oldu.
o Mart 2016’da 6.6 milyar TL açık veren bütçe, bu yılın aynı
döneminde 19.5 milyar TL açık verdi.
o Faiz dışı fazla rakamı 160 milyon TL’den 12.4 milyon TL açığa
dönüştü.
o Bütçe gelirleri yıllık bazda yüzde 3 düşerek 39.1 milyar TL oldu.
o Bütçe giderleri yüzde 25 artarak 58.6 milyar TL olarak açıklandı.

TCMB beklenti anketine göre;






Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3.0'e yükseldi.
2017 yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9.08'dan yüzde 9.28'e yükseldi.
12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 8.27 ve yüzde
7.87 olarak gerçekleşti.
Yıl sonu döviz kuru beklentisi 3.8495'ten 3.8352'ye geriledi.
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi 3.9385'e yükseldi.
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Salı
ABD'de;






Mart ayı konut başlangıçları aylık bazda düşüş yönlü beklentilerin gerisinde
yüzde -6.9 düzeyine gerileme gösterdi.
Aynı dönemde inşaat izinleri yüzde 3.3 düzeyindeki beklentilerin üzerinde
genişleme göstererek yüzde 3.6 seviyesinde açıklandı.
Sanayi üretim verileri Mart ayında yüzde 0.5 düzeyinde yükselirken bir
önceki dönem verisi yüzde 0 düzeyinden yüzde 0.1 düzeyine revize edildi.
İmalat sanayi rakamları yüzde 0.20 düzeyindeki düşüş yönlü beklentilerin
gerisinde yüzde -0.4 düzeyinde daralmaya işaret etti.
Kapasite kullanım oranı yüzde 76.1 düzeyinde beklentilere paralel
açıklandı.

IMF “Dünya Ekonomik Görünüm (WEO)” raporunu yayımlandı. Raporda;






2017 yılı global ekonomik büyüme tahmini yükseldi. Ancak birçok gelişmiş
ekonomide büyümenin hala yeterince canlı olmadığı vurgulandı.
2017 yılı büyümesi yüzde 3.4'den yüzde 3.5'e yükseltildi.2018 yılı büyümesi
yüzde 3.6 oranında değişmedi.
Dünya büyümesine dair imalat tarafında beklenen iyileşme ve ticaret
tarafındaki olumlu gelişmelerin etkisiyle büyümede artış ön görüldüğü
değerlendirildi.
Türkiye ekonomisine dair siyasi belirsizlik ortamına, güvenlik endişelerine ve
TL'nin değer kaybından kaynaklanan döviz borcundaki artışa dikkat çekildi.
2017 yılı büyüme tahmini yüzde 2.9’dan, yüzde 2.5’e çekildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings;



Referandum sonrası oluşan ortamın Türkiye’de reformlar için alan
oluşturduğu ve bu durumun hayata geçmesi halinde ülke kredisi için pozitif
olabileceği belirtildi.
Aynı zamanda Kamu borcunun GSYH oranına olan seviyedeki bozulmanın,
kamu finansmanı ve dış finansmanındaki zayıflamanın ya da dış finansman
ihtiyacının artmasının not için negatif baskı unsuru oluşturabileceğine de
değinildi.

Çarşamba
Başbakan Theresa May tarafından yapılan açıklamanın ardından İngiltere
Parlamentosu’nda erken seçim oylaması Muhafazakar Parti’nin talebine paralel
onaylandı. Böylece Birleşik Krallık seçmeninin 8 Haziran günü sandığa gitmesi
kesinleşmiş oldu.
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Japonya'da;



İhracat rakamları Mart ayında yüzde 6.7 oranında artması beklenirken
beklentilerin üzerinde yüzde 12.0 genişleme gösterdi.
İthalat rakamlarında aynı dönemde yüzde 15.8 artan artı. Beklentiler yüzde
10.4 seviyesindeydi.

Euro Bölgesi’nde;



Mart ayında TÜFE verileri beklentilere paralel gerçekleşme gösterdi. Aylık
bazda yüzde 0.8 ve yıllık bazda yüzde 1.5 düzeyinde açıklandı.
Çekirdek TÜFE rakamları aynı dönemde aylık bazda beklentilerin hafif
gerisinde yüzde 1.2 ve yıllık bazda beklentilerin hafif üzerinde yüzde 0.8
düzeyinde açıklandı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's;






Türkiye’de kutuplaşmış seçimlerin, jeopolitik gelişmelerin, geniş dış
finansman ihtiyacının, ülkenin şoklara karşı kırılganlığının, ülkenin sahip
olduğu kredi notu üzerinde baskı unsuru olduğunu belirtti.
Ülkede kutuplaşmanın devam edeceği değerlendirildi. Hükümet tarafının
hem iç siyaset, hem de jeopolitik risklerle karşı karşıya olduğu belirtildi.
Referandum sonucundan az fark çıkan evet sonucunun kredibilite üzerinde
baskı oluşturduğunu ve belirsizliği artırdığını ifade edildi.
Olumsuz siyasi havanın ülkenin büyümesini düşürebileceğini vurguladı.
OHAL’in uzatılmasının iş ve tüketici güvenini zedeleyeceğine dolayısıyla da
yatırım ve tüketimin azalacağına vurgu yapıldı.
Para politikasına dair genişlemeci maliye politikası duruşunun devam
etmesini bekledikleri belirtildi.

Fed Bej kitap raporu açıklandı. Raporda;



Ekonomik aktivitelerdeki hızlanmanın sektörler bazında da belirginleştiğine
işaret edilirken, sanayi, enerji ve turizm sektörlerinden genellikle olumlu
bildirimler alındığı belirtildi.
Tüketici harcamalarına yönelik karışık sinyallerin yansıdığı raporda, özellikle
otomobil harici perakende satışların kısmen zayıfladığı ifade edildi.

Perşembe
BOJ Başkanı Kuroda, BOJ'un genişlemeci politikaya devam edeceğini ve bir süre için
varlık alımlarında mevcut temponun korunacağını belirtti.
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, Washington’da yaptığı sunumda, sıkı para
politikasının sürdürüleceğini, enflasyonun Nisan ayında zirve yaptıktan sonra
gerilemesinin beklendiğini ve büyümeye katkının ihracattan geleceğini belirtti.
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ABD'de;



Haftalık işsizlik başvuruları 242 bin kişi düzeyindeki beklentilerin hafif
üzerinde 244 bin kişi seviyesinde gerçekleşme gösterdi.
Nisan ayında Philadelphia iş dünyası aktivite endeksi 25.0 puan
düzeyindeki beklenti beklentilerin gerisinde 22.0 puan seviyesinde
açıklandı.

Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi Nisan ayında -4.8 puan düzeyindeki düşüş
yönlü beklentilerden az gerileme göstererek -3.6 puan olarak açıklandı.
Cuma
Euro Bölgesi’nde;




Nisan ayında hizmet PMI beklentilerin üzerinde 56.2 puan düzeyinde
açıklanırken,
İmalat PMI beklentilerin 56.8 puan düzeyinde açıklandı.
Bileşik PMI 56.3 düzeyindeki beklentilerin üzerinde 56.7 puan düzeyinde
gerçekleşti.

Almanya’da;




Nisan ayında hizmet PMI beklentilerin gerisinde 53.2 puan düzeyinde
açıklanırken,
İmalat PMI beklentilerin hafif üzerinde 58.2 puan düzeyinde açıklandı.
Bileşik PMI 56.8 düzeyindeki beklentilerin gerisinde 54.7 puan düzeyinde
gerçekleşme gösterdi.

ABD’de;




Nisan ayında hizmet PMI beklentilerin gerisinde 52.5 puan düzeyinde
açıklanırken,
İmalat PMI düşüş göstererek 52.8 puan düzeyinde açıklandı.
Bileşik PMI 53.0 düzeyindeki beklentilerin gerisinde 52.7 puan düzeyinde
gerçekleşme gösterdi.
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Haftanın Grafiği
Fransa 23 Nisan ve 7 Mayıs tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle
sandığa gidecek. Ülke yönetim şekli “yarı başkanlık” olarak tanımlanıyor.
Yen, bu hafta sonu yapılacak olan seçimlerinin ilk turu öncesi, yatırımcılar
tarafından hedge amaçlı euro’nun düşüşlerine karşı tercih edilen para birimi
durumunda. Aylık grafikte Euro karşısında JYP performansı 2009 Ocak ayı
seviyelerine gerilerken, İsviçre frankına karşı geçen yıl gördüğü seviyenin altını
görmedi. Japon yatırımcılar tutmakta oldukları Fransız bonolarına karşı riskten
korunmak amaçlı hedge pozisyonlarını artırıyor olabilir.

(Bloomberg)

21.04.2017 17:04
24 - 28 Nisan Ekonomik Takvim
Dönem
04/24/17 10:00
04/24/17 10:00
04/24/17 11:00
04/24/17 11:00
04/24/17 11:00
04/24/17 14:30
04/24/17 14:30
04/24/17 17:30

Ülke
TU
TU
GE
GE
GE
TU
TU
US

Dönem
Mart
Mart
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan

Beklenen
-------17.5

Önceki
101500
-0.20%
112.3
105.7
119.3
106.7
74.90%
16.9

04/25/17 17:00 US Konut Satışları
04/25/17 17:00 US Konut Satışları/Aylık

Mart
Mart

590000
-0.30%

592000
6.10%

04/26/17 14:00
04/26/17 14:00
04/26/17 14:00
04/26/17 14:00
04/26/17 14:00

US
TU
TU
TU
TU

MBA Mortgage Başvuruları
TCMB Politika Faiz Oranı
TCMB Gecelik Borç Verme Faiz
TCMB Gecelik Borç Alma Faiz
Geç Likidite Penceresi

Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan

------

-1.80%
8.00%
9.25%
7.25%
11.75%

04/27/17 10:00
04/27/17 12:00
04/27/17 12:00
04/27/17 12:00
04/27/17 12:00
04/27/17 14:45
04/27/17 14:45
04/27/17 14:45
04/27/17 14:45
04/27/17 15:00
04/27/17 15:00
04/27/17 15:30
04/27/17 15:30
04/27/17 17:00
04/27/17 17:00
04/27/17
04/27/17

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

Ekonomik Güven Endeksi
Ekonomik Güven Endeksi
İş İklimi Endeksi
Hizmet Güven Endeksi
Tüketici Güven Endeksi
Refinansman Faiz Oranı
ECB Mevduat Faiz Oranı
ECB Marjinal Faiz Oranı
ECB Varlık Alım Programı/EUR
TÜFE/Aylık
TÜFE/Yıllık
Dayanıklı Mal Siparişleri
Haftalık İşsizlik Başvuruları
Bekleyen Konut Satışları/Aylık
Bekleyen Konut Satışları/Yıllık
BOJ Ekonomik Görünüm Raporu
BOJ Politika Faiz Oranı Kararı

Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Nisan
Mart
Nisan
Mart
Mart

-----------1.30%
----

Nisan

--

04/28/17 02:30
04/28/17 02:30
04/28/17 02:50
04/28/17 02:50
04/28/17 02:50
04/28/17 10:00
04/28/17 10:30
04/28/17 11:30
04/28/17 11:30
04/28/17 12:00
04/28/17 12:00
04/28/17 15:30
04/28/17 15:30
04/28/17 15:30
04/28/17 15:30
04/28/17 21:30

JN
JN
JN
JN
JN
TU
TU
UK
UK
EC
EC
US
US
US
US
US

Tokyo TÜFE/Yıllık
Tokyo Çekridek TÜFE/Yıllık
Perakende Satışlar/Aylık
Sanayi Üretimi/Aylık
Sanayi Üretimi/Yıllık
Ticaret Dengesi/USD
Merkez Bankası Enflasyon Raporu
GSYİH/Çeyrek
GSYİH/Yıllık
TÜFE Tahmini/Yıllık
Çekirdek TÜFE Tahmini/Yıllık
GSYİH/Yıllıklandırılmış/Çeyrek
Kişisel Tüketim
GSYİH Fiyat Endeksi
Çekridek PCE/Çeyrek
Fed,Harker, Konuşma

Nisan
Nisan
Mart
Mart
Mart
Mart

-0.10%
-0.20%
-0.10%
-1.00%
2.90%
--

1Q
1Q
Nisan
Nisan
1Q
1Q
1Q
1Q

0.40%
2.30%
--1.00%
-1.90%
--

İyi tatiller dileriz.
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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.

