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 ECB’den daha fazla adım için sinyal geldi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısında beklendiği 
gibi faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Mario Draghi bunun sinyalini faiz oranlarının teknik olarak mümkün en dü-
şük seviyede olduğunu söyleyerek vermişti. Politika faizini %0.05, bankaların ECB’de tuttukları negatif mevduat faizini 
-%0.2 ve marjinal fonlama faiz oranını %0.3’de sabit tuttu. Faiz kararının ardından basın toplantısında konuşan Mario 
Draghi ECB görevlilerinin ve diğer ilgili AB komitelerinin gerektiğinde kullanılmak üzere ek adımlar üzerinde çalışma 
yapmaları için görevlendirildiğini söyledi. Draghi’nin ECB bilançosunun 2012 başındaki seviyeye geri döneceğini tek-
rar belirterek bu konuyu netleştirmesi ve yeni önlemler üzerinde çalışıldığına dair yaptığı açıklama sonrası EUR/USD 
paritesi 1.24 seviyesinin altını test etti, risk iştahında bir miktar toparlanma görüldü. Ayrıca Mario Draghi büyüme dina-
miklerinin zayıfladığı bu ortamda ECB’nin para politikasında daha fazla genişlemeye gideceğini ve gelişmiş ülke eko-
nomilerinin para politikaları arasında farklılaşmanın belirginleşeceğini söyledi. Soru cevap kısmında bunu açıkça belir-
terek diğer gelişmiş ülke merkez bankalarının bilançosu azalırken ECB’nin bilançosunun artacağını söyledi. ECB icra 
kurulu üyesinin gerektiğinde daha fazla adım atılması konusunda fikir birliği içinde olduklarını da yineledi. Fiyatlar üze-
rinde hem aşağı hem de yukarı yönlü riskleri takip etmeye devam edeceklerini belirten Draghi, enflasyon oranının dü-
şük kalacağının 2015 ve 2016’da sınırlı bir oranda artacağının sinyalini verdi. Mevcut para politikası dahilinde olan 
mevduatlara uygulanan negatif faiz oranı, tarihi düşük seviyesindeki politika faiz oranı, T-LTRO’lar ve varlığa dayalı 
menkul kıymet alımı ile teminatlaştırılmış tahvil alım programlarının resesyon ve deflasyon eşiğindeki Euro Bölgesi 
ekonomisine yeterli desteği vermesi düşük güven ortamında pek mümkün gözükmüyor. Bu nedenle ECB’nin önümüz-
deki yıl sinyalini verdiği yeni önlemleri alması gerekebilir. 

 

 ABD tarafında istihdam sektörü hızla toparlanıyor. En son gerçekleştirilen FED açık piyasa komitesi toplantısında 
uzun bir aradan sonra istihdam tarafındaki söylemin pozitif bir havada olduğunu görmüştük. İstihdam piyasasındaki 
toparlanmaya atıfta bulunulması şahince bir yaklaşım olarak algılanmıştı. Ekim ayına ait açıklanan tarım dışı istihdam 
verisi toparlanmanın güçlü bir şekilde devam etiğine işaret edi-
yor. 235 bin adet olan beklentilerin altında olmasına karşın kritik 
görülen 200 bin adetin üstünde 215 bin adetlik ek istihdam ma-
kul seviyelerde. Geride kalan 2. ve 3. çeyrekte ortalama 200 bin 
adetin üzerinde istihdam yaratılırken Ekim ayı verisi ile birlikte 
son çeyrek için de pozitif bir başlangıç oldu. Ek olarak Ağustos 
ve Eylül verileri sırasıyla 180 ve 248 bin adetten 203 ve 256 bin 
adete revize edildiler. Toplamda 31 bin adet daha fazla istihdam 
yaratılması ile beraber yıl başından bu yana aylık ortalama 229 
bin istihdam yaratılmış oldu. 2012’de 186, 2013’de ise 194 bin 
adet ortalama artış görülmüştü. Ayrıca açıklanan işsizlik oranı %
5.9’dan %5.8’e gerileyerek FED’in sektördeki toparlanmaya olan 
güvenini teyit etti. İş gücüne katılım oranını %62.7’den %62.8’e 
yükselmesine karşın işsizlik oranının gerileme yaşanmış olması toparlanma adına daha pozitif bir resim çizdi. Topar-
lanmaya devam eden istihdam sektörü FED’in elini rahatlatırken, odaklanması gereken bir diğer konu enflasyon ola-
rak öne daha fazla çıkacak gibi görünüyor.  

 

 ABD’de imalat sektörü de genişlemeye devam ediyor. Uzun bir süredir diğer gelişmiş ülke ekonomilerindeki PMI 
endekslerinden pozitif ayrışan ABD ISM üretim PMI endeksi 
Ekim ayında sürpriz bir artış kaydetti. Eylül ayındaki 56.6 sevi-
yesinin bir miktar altına gerilemesi beklenen endeks Ağustos 
ayında gördüğü Mart 2011’den bu yana en yüksek seviyesi 59’a 
yeniden yükseldi. 50 seviyesinin üzerinin genişlemeyi işaret etti-
ği endeksin kırılımı incelendiğinde, yeni siparişlerin güçlenmeye 
devam ettiği görülürken üretimin Ekim ayında Mayıs 2004’den 
bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı görüldü. ABD ekonomisinin 
global ekonomi ile ayrışmasını takip etmek amaçlı olarak yeni 
siparişler ve ihracat siparişleri arasındaki farka bakılıyor. ISM 
endeksinin ihracat siparişlerini ölçmeye başladığı 1988 yılından 
bu yana yeni siparişler ile ihracat siparişleri arasındaki farkın en 
yüksek seviyesine çıkmış olması ABD ekonomisinin global eko-
nomiden pozitif ayrıştığının en büyük göstergelerinden birisi olarak kabul ediliyor.  
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 Euro Bölgesi’nde negatif veriler gelmeye devam ediyor. ABD’de veriler ekonomik toparlanmanın devam ettiğine 
işaret ederken Euro Bölgesi’nde negatif veriler gelmeye devam 
ediyor. Euro Bölgesi üretim ve hizmet sektörü PMI verileri Ekim 
ayı için açıklanan tahminlerin altına revize edildi. Üretim ve hiz-
met PMI endeksleri 0.1’er puan aşağı revize edilerek bir önceki 
ayın verilerinin de altında sırasıyla 50.6 ve 52.3 olarak açıklan-
dılar. 50 seviyesinin üzerinin genişlemeyi işaret ettiği endeksler-
de üretim endeksi 3 aylık ortalamalarda geçtiğimiz sene Ağus-
tos’tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yeni siparişlerin 
gerilemeye devam ettiğine de işaret eden alt kırılımlar Euro Böl-
gesi’nin düşük büyüme oranlarını görmeye devam edeceğine 
işaret ediyor. Ayrıca bölgenin en büyük iki ekonomisi Almanya 
ve Fransa’da perakende satışların Eylül ayında sert bir oranda 
beklentilerin üzerinde gerilemesinin ardından Euro Bölgesi pera-
kende satışları da beklentilerin üzerinde gerileme kaydetti. Eylül ayında bir önceki aya göre %0.8 gerileme kaydetmesi 
beklenen perakende satışlar %1.3 oranında gerileme kaydetti. Nisan 2012’den bu yana en sert aylık gerileme oranı 
olarak dikkat çekiyor. Ağustos ayında güçlü performansın ardından gerileme kaydetmesi beklenmesine karşın gerile-
menin beklentileri aşması güven konusundaki sorunların büyüme dinamikleri üzerindeki negatif etkisinin devam ede-
ceğine işaret ediyor.  

 

 AB komisyonu büyüme oranlarını aşağı revize etti. AB Komisyonu Euro bölgesi için büyüme tahminlerini bu yıl ve 
gelecek yıl için düşük yatırım oranını ve jeopolitik gerginlikleri gerekçe göstererek aşağı yönlü revize etti. Komisyonun 
tahminine göre bu yıl bölge ekonomisi önceki tahmininin 0.4 puan altında %0.8 oranında büyüyecek. Gelecek yıl ise 
daha önceki beklentisinin 0.6 puan altında %1.1 oranında büyüyebilecek ve 2016’da ancak %1.7’lik büyüme oranına 
erişecek. Bu dönemde enflasyon oranının da en azından 2016’ya kadar düşük seyredeceğini öngörüyor. Bölge eko-
nomisine yönelik büyüme tahminlerinin aşağı revize edilmesinde en büyük ekonomilerindeki aşağı yönlü yapılan revi-
zeler etkili oldu. Bu yıl Almanya ve Fransa’nın sırasıyla %1.3 ve %0.3 oranında büyümesi beklenirken, İtalya’nın %0.4 
oranında daralması bekleniyor.  

 

 ABD’deki ara seçimler sürpriz yaratmadı. ABD ara seçimlerinde cumhuriyetçilerin temsilciler meclisinde çoğunluk 
sayısını arttırmaları ve senatoda çoğunluğu demokratlardan devralmaları piyasa açısından pozitif karşılandı. 2006 
yılından bu yana ilk defa cumhuriyetçiler kongrenin iki kanadı olan temsilciler meclisi ve senatoda aynı anda çoğunluk 
sağlamış oldular. Çok büyük bir trend değişikliği yaratmasa da kısa vadede piyasalar açısından olumlu bir sonuç oldu. 
Cumhuriyetçilerin iş ortamı için daha ılımlı bir yapıya sahip olunduğunun düşünülmesi bunda etkili oldu. Enerji ihraca-
tını serbestleştirme ve bankalar üzerindeki sıkı regülasyonu bir miktar azaltması yönünde planları olduğu biliniyor. Ay-
rıca bütçe görüşmeleri döneminde yaşanan uzun süreli anlaşmazlıkların yaşanma ihtimalinin daha az olacağı da dü-
şünülüyor. Bu da piyasa tarafından pozitif karşılanmasına neden olan bir başka faktör.  
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Enflasyon, Ekim 2014  
 

 Ekim ayında TÜFE piyasa beklentisine paralel bir önceki aya 
göre %1.9 arttı. Enflasyonun daha önceki aylara göre Ekim 
ayında yüksek gelmesinde mevsimsel olarak giyim ve gıda 
grubu fiyatlarında görülen artış ile doğalgaz ve elektrik fiyatla-
rına yapılan zamlar etkili oldu. Ekim ayında giyim grubu fiyat-
larında görülen %8.8’lik ve gıda grubu fiyatlarında görülen %
2.6’lık artışlar manşet enflasyona 0.7’şer puan katkıda bulun-
du. Konut, su, elektrik, gaz grubu fiyatlarında görülen %
7.9’luk artışın manşet enflasyona etkisi ise 0.5 puan oldu. 
Ulaştırma grubu fiyatlarında ise petrol fiyatlarındaki düşüşün 
fiyatlara yansımaya başlaması ve birikimli döviz kuru etkileri-
nin azalmasıyla sınırlı da olsa düşüş görüldü. Lokanta ve otel-
ler grubu fiyatlarındaki artış ise Ekim ayında devam etti. Yıllık 
gıda enflasyonu baz etkisinin de desteğiyle Ekim ayında %
14.3’ten %12.7’ye gerileyerek Merkez Bankası’nın yılsonu 
tahminine yaklaşırken, yıllık yemek hizmetleri enflasyonu da %15.2’e seviyesinde yüksek seyrediyor.  

 Çekirdek enflasyon göstergeleri Ekim ayında aylık bazda artış gösterse de yıllık çekirdek enflasyon göstergelerinde baz 
etkisinin desteğiyle düşüş görüldü. H tanımlı özel kapsamlı TÜFE (Gıda, Enerji, Alkollü içecekler, Tütün ürünleri, ve Al-
tın hariç TÜFE)  bir önceki aya göre %2,  I tanımlı çekirdek enflasyon göstergesi (Gıda, Enerji,  Alkollü ve Alkolsüz içe-
cekler, Tütün ürünleri, ve Altın hariç TÜFE) %1.5 arttı. Yıllık H tanımlı çekirdek enflasyon göstergesi %10’dan %9.8’e, I 
tanımlı çekirdek enflasyon ise %9.3’den %9.0’a geriledi.   

 Ekim ayında üretici fiyatları tarafında ise aylık bazda %0.9 artış görülürken, yıllık ÜFE Mayıs ayından beri ilk defa çift 
haneli seviyelere yükselerek %10.1 seviyesine çıktı. ÜFE’deki aylık bazda görülen yükselişe elektrik, gaz üretim ve da-
ğıtım fiyatlarındaki %6.9’luk artış 0.6 puanla en yüksek katkıyı yaptı. Geçtiğimiz aylarda yüksek artışların görüldüğü gı-
da ürünleri imalatı fiyatları ise sınırlı artış (%0.2) gösterdi.  

 Ekim ayında enflasyonun beklentilere yakın geldiğini ve yıllık enflasyonun hafif yükselişle %9’a çıktığını görüyoruz. Yıl-
lık gıda ve hizmet enflasyonunun çift haneli seviyelerde bulunması ve çekirdek enflasyon göstergelerinin %9’lu seviye-
lerde seyretmesi enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor. Merkez bankası da geçtiğimiz hafta 
açıkladığı Enflasyon Raporu’nda gıda fiyatlarındaki yüksek seyri ve son yapılan zamları dikkate alarak yılsonu enflas-
yon tahminini %7.6’dan %8.9’a revize etmişti. Merkez Bankası’nın enflasyon görünümünde ve beklentilerinde belirgin 
bir düzelme olmadığı sürece sıkı para politikası duruşunu korumasını bekliyoruz.  

PMI İmalat Endeksi, Ekim 2014  
 

 Geçtiğimiz altı ayda ortalama 50 seviyesinde bulunan PMI 
imalat endeksi, Ekim ayında belirgin artış göstererek 50.4 
seviyesinden 51.5 seviyesine yükseldi.   

 Endeksteki yükselişte de yeni satışlar ve imalat endekslerin-
deki artış etkili oldu. Diğer taraftan ihracat siparişleri kritik 50 
seviyesinin altında kalmaya devam etti.  

 Endeksin uzun dönem ortalaması olan 51 seviyesinin üzerine 
çıkmış olması da önemli bir gelişme. Siparişlerdeki artışın iç 
piyasadan kaynaklanması son çeyrekte iç talebin büyümeye 
katkısının daha olumlu olabileceğine işaret ediyor.  
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USD Libor uzun vadede sınırlı bir oranda artış kaydetti 

Risk iştahının gerilemesi özellikle gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasasında hissedildi 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 12:00 itibarı ile güncellenmiştir. 
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Kur tarafında Ruble’nin sert değer kaybı bölgedeki diğer GOÜ kurlarında da baskı yaratıyor 

VIX endeksi, olumsuz piyasa hareketine karşın, yeniden 15’li seviyelerin altına geriledi 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 12:00 itibarı ile güncellenmiştir. 
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Merkez’in eli 2015’te faiz indirimleri açısından daha kuvvetli olacak… 

 
2015 yılı hem enflasyon hem de finansal istikrar açısından son iki yıla kıyasla daha rahat bir yıl olabileceğine işaret edi-
yor. Enflasyon tarafında yurtiçi ve yurtdışı gelişmelere ek olarak Mer-
kez Bankası’nın (MB) faiz koridorunu yeniden etkili şekilde kullanma-
ya başlaması ile beraber TL volatilitesi belirgin şekilde azaldı. Yine 
son 2 yılda enflasyonun yüksek seyri üzerinde etkili olan gıda fiyatları 
önümüzdeki dönemde normal seyrine geri dönecek. MB’sının da da-
ha önceki toplantılarında açıkladığı üzere 2014 yılındaki yağış miktarı 
1970’lerden bugüne en kurak yıllardan birine işaret ediyordu. Meteo-
rolojinin son sağladığı verilere göre Eylül ayı itibarıyla kuraklığın şid-
detinin azaldığı görülüyor. Bunun yanında global gıda fiyatlarının aşa-
ğı yönlü seyri de (yandaki grafik) yurtiçindeki gıda fiyatlarına destek 
veren başka bir faktör olacak.  
 
Bunlara ek olarak son dönemde pek de tahminlerde olmayan bir baş-
ka gelişme oldu. Bu yıl Haziran ayında 110-120 $ bandında olan pet-
rol fiyatları 80-90 $ bandına geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüşle bir-
likte girdi fiyatları hızlı bir şekilde gerilemeye başladı. Üretici fiyatların-
da (Üfe) son aylardaki trend bunun bir yansıması ve belirli bir gecik-
me ile bu pozitif katkı Tüfe’ye de yansıyacak. Petrol ürünlerinin enf-
lasyon sepeti içindeki ağırlığı %5.1. Hesaplamalarımıza göre petrol 
fiyatındaki her %10’luk değişimin enflasyon 0.4 puan etkisi oluyor. 
Geçmiş yıllarda petrol fiyatlarındaki sert düşüşlerin petrol fiyatına na-
sıl etki yaptığına ampirik olarak bakıldığında da benzer orandaki kat-
kının gerçekleştiği görülüyor (yandaki grafik)… 
 
Petrol fiyatındaki gerileme sadece enflasyon değil; finansal istikrar açısından da MB’sının elini rahatlatacak bir gelişme. 
Türkiye’nin enerji açığı 50 milyar $’ken; cari açık 49 milyar $. Yani aslında enerji dışarıda bırakıldığında Türkiye az da 
olsa cari fazla veren bir ülke. Enerji fiyatlarında aşağı yönlü hareketler Türkiye’nin cari açığını aşağı çekebilmesi açısın-
dan önemli bir etken. Teorik hesaplamalar enerji fiyatlarında her %10’luk gerilemenin Cari Açık / GSYH oranına 0.5 puan 
(%0.5) katkı yaptığını gösteriyor. Fakat nicel analiz geçmiş yıllarda petrol fiyatlarından cari açığa geçişlerin enflasyonda 
olduğu kadar belirgin olmadığını gösteriyor. Çünkü enerji fiyatlamalarının bir kısmı uzan vadeli belirlenmiş fiyatlar üzerin-
den yapılıyor ve petrol fiyat düşüşünün bu tarzda uzun vadeli sözleşmeler üzerinde etkisi olmuyor...Özetle, petrol fiyatla-
rındaki düşüşün cari açık üzerinde de  etkisi olacak ama bu sanıldığı kadar büyük olmayabilir.  
 
Son olarak global konjonktürde son aylarda yaşanan değişimler de MB’sının elini faiz indirimleri açısından rahatlatacak 
gibi görünüyor. Daha önceki piyasa fiyatlamalarında FED’den gelecek yılın ilk yarısında faiz artışı geleceğine kesin gö-
züyle bakılırken son dönemde yaşanan değişimlerle bu beklenti Ekim-Kasım aylarına ötelendi. Dahası piyasalar artık 
FED’den faiz artışı bir kere başladıktan sonra aynı tempoda soluksuz devam edeceğine eskisi kadar emin değil. FED’in 
para politikası bu şekilde değişirken global varlıklar açısından USD’nin üçte ikisi kadar bir büyüklüğe sahip EUR ve 
JPY’ye ilişkin yeni hamleler gelmeye devam ediyor. BoJ tahvil alım programı hedefini yaklaşık 3 katına çıkararak yıllık 
710 milyar $’a çıkarırken ECB’den de muhtemelen gelecek yılın ilk çeyreğinde kamu tahvili alım açıklaması gelecek.  
 
Dünyanın en büyük 3 gelişmiş ülke merkez bankası oyun planının bu şekilde değişmesi sayesinde dış fonlama ihtiyacı 
yüksek (yani cari açık veren) GOÜ merkez bankaları prematüre (erken) faiz artışına gitmek zorunda kalmayacak. Tam 
tersine global büyümenin yavaşladığı, gelişmiş ülke merkez bankalarının genişleme politikalarına devam ettiği / ya da faiz 
artışını erteledikleri bir ortamda ekonomik dinamikleri güçlü GOÜ merkez bankaları yeniden faiz indirmeye başlayabilir. 
Hali hazırda 2014 yılının başında 500 baz puanlık önden yüklemeli faiz artışı yapmış, fakat sonrasında bunun ancak 175 
baz puanını geri almış MB, iyileşen ekonomik dinamikleri (gerileyen cari açık ve enflasyon (yandaki grafik) ve iyileşen 
global risk iştahı ortamında faiz indirimleri / makro-ihtiyati düzenlemelerde gevşeme yapabilir. Bunun için uygun koşullar 
oluşuyor. Bu doğrultuda önümüzdeki yılın başından itibaren faiz indirimlerinin görülmesi kimseyi şaşırtmamalı… Bu res-
me paralel 2015’in MB’sının frenden ayağını biraz daha çekebileceği (hem faiz hem makro ihtiyati düzenlemeler üzerin-
den); bunun ekonomik aktiviteye yansıyarak büyümenin yeniden %4+ seviyelerine çıkabileceği görülüyor.  
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