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 Japonya’dan resesyon sonrası erken seçim kararı geldi. Japonya’da 3.çeyrek GSYH rakamı büyüme beklentisinin 
aksine bir önceki çeyreğe göre %0.4’lük daralmaya işaret etti. Yıllıklandırılmış olarak ise %1.6 oranında daralan eko-
nomi, Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin %2’lik büyüme hedefinin oldukça uzağında kaldı. 2. çeyrekte vergi artışının 
etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yıllıklandırılmış olarak %7.3 daralması-
nın ardından 3. çeyrekte gelen daralma oranı ile Japon ekonomisi tek-
nik olarak resesyona girmiş oldu. Veriler açıklanmadan önce Abe’nin bu 
yıl tüketim vergisini yeniden arttırarak %8’den %10’a yükseltme planını 
erteleyebileceği spekülasyonları başlamıştı. Büyüme oranının açıklan-
masının ardından vergi zamlarının 18 ay erteleneceği ve erken seçime 
gidileceğini duyuruldu. Aralık ortasında yapılacak olan seçim sonrasın-
da Abe’nin çoğunluk ile tekrar Başbakan seçilmesi ile güvven tazeleme-
si 3 kademeli kalkınma planını uygulaması adına elini rahatlatacak. Ja-
ponya ekonomisini yeniden canlandırmak ve deflasyonla mücadele et-
mek için teşvik paketlerinin ve merkez bankası gevşek para politikasının 
devamı anlamına geliyor.  

 

 Mario Draghi kararlı olduklarını vurgulamaya devam etti. ECB Başkanı Mario Draghi AB Parlamentosu'nda ekono-
mi ve para politikası adına her çeyrek gerçekleştirdiği değerlendirmesinde gerektiğinde ek adımlar atmaya hazır ol-
duklarını tekrarladı. Draghi daha önce ECB’nin 2015 yılında gerekli olduğunda hayata geçirmek için standart dışı ön-
lemler üzerinde çalışmaya başladıklarını bilgisini vermişti. Devlet tahvili alımlarının da seçenekler arasında olduğu bu 
önlemleri enflasyon oranının uzun süre düşük seviyelerde seyretmesinin önüne geçmek için uygulanabileceğini söyle-
di. Ek olarak ECB’nin bilançosunu 2012 başındaki seviyelere (mevcut bilanço büyüklüğünün 1 trilyon € fazlasına) çı-
karma hedefinin de arkasında olduklarını teyit etti. Draghi’nin konuşması bundan sonra FED para politikası ile ECB ve 
BOJ’un para politikalarının farklılaşmanın belirginleşeceği gerçeğini güçlendiriyor. 

 

 FOMC toplantı tutanakları yayınlandı. Toplantı tutanaklarında para politikasında normalleşme sürecinin devam etti-
rilmesi yolunda kararlı olduklarının sinyalleri verildi. Ekim toplantısına ait yayınlanan bu tutanaklarda global ekonomik 
aktivitede gözlemlenen durgunluğun ABD ekonomisine etkisinin sınırlı 
olabileceği görüşünün hakim olduğu dikkat çekti. Bir önceki toplantı 
tutanaklarında ilk defa global ekonomik aktivitedeki durgunluğa ve aşa-
ğı yönlü risklere vurgu yapılmasının ardından Ekim sonundaki toplantı-
da bu görüşe yer verilmemişti. Tutanaklarda en son karar metninde 
aşağı yönlü bur risklere yer verilmesi konusunda tartışıldığı, karamsar 
bir tablo çizmemek ve piyasalarda yanlış bir algı yaratmamak için deği-
nilmediği belirtildi. Genel olarak toplantı kararında olduğu gibi üyelerin 
ABD ekonomisindeki toparlanmaya olan güvenlerine işaret eden tuta-
naklar faiz artış beklentilerinde bir değişikliğe neden olmadı. Opsiyon 
fiyatlamalarına göre FED’in ilk faiz artışı beklentisi bir önceki haftaya 
paralel Ağustos-Eylül 2015 civarında seyrediyor.  

 

 ABD'de konut sektörü yeniden toparlanma trendine giriyor. ABD’de konut inşaat ruhsatları beklentilerin üzerinde 
bir artış ile 1.08 milyon adete yükseldi. Yıllık bazda ruhsatların 1.04 milyon adet olan beklentilerin üzerinde açıklanma-
sı konut sektörünün geçen yıl başında yaşadığı toparlanma trendini yeniden yakalama yolunda ilerlediğine işaret etti. 
Aynı anda açıklanan yeni konut başlangıçları yıllık bazda gerileme kaydederek 1009K olarak açıklansa da volatilitesi 
az olan ve sektörün trendini daha net gösteren müstakil konut başlan-
gıçları arka araka 2.kez artış kaydetti. (%4.2 artış ile 696K’ya). Geçtiği-
miz sene ABD’de mortgage faizlerinin de yükselmesi sonrası toparlan-
masına ara veren konut sektörü son 2 aydır yeniden toparlanma ema-
releri göstermeye başladı. Önümüzdeki dönemde gelecek diğer konut 
sektörü verilerinin de benzer sinyaller vermesi sonrası FED’in bir sonra-
ki toplantısında sektördeki toparlanmaya dikkat çekmesi şahin bir görüş 
olarak algılanabilir. (İstihdam sektöründeki toparlanmaya atıfta bulun-
ması bu yönde bir etki yaratmıştı). Son aylarda mortgage faizlerinde 
sınırlı da olsa görülen aşağı yönlü seyrin sektör üzerindeki pozitif etkisi 
görülmeye başlanabilir.  
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 Almanya’da yatırımcı güveni gerilemeye son verdi. Alman-
ya’da ZEW ekonomik beklenti endeksi son 1 yıldır ilk defa yönü-
nü yukarı çevirdi. Ekim ayında negatif değer ile son 2 yılın en 
düşük seviyesine geriledikten sonra Kasım ayı verisi 11.5 ile 
beklentilerin üzerinde açıklandı. ZEW’den yapılan açıklamada 
en son açıklanan büyüme oranlarının yavaşlama trendinin sona 
erdiğine işaret etmesinin olumlu katkısı olduğu belirtilirken, jeo-
politik risklerin kırılganlık yaratmaya devam ettiği vurgulandı. 
ZEW endeksi iş dünyası ortamından daha çok finansal yatırımcı-
nın güvenini test ettiği için 24 Kasım’da açıklanacak olan IFO iş 
dünyası ortamı endeksi önemli olacak. Bölgenin en büyük eko-
nomisi olması nedeniyle endişe yaratan Almanya’da IFO endek-
sindeki gerilemenin devam edip etmeyeceği büyük önem taşı-
yor. 

 

 Euro Bölgesi’nde özel sektör yavaşlamaya devam etti. Euro Bölgesi’nde Kasım ayı öncü PMI endeksleri özel sek-
tör aktivitesinde yavaşlamanın devam ettiğine işaret etti. Euro 
Bölgesi’nde 50.8’e yükselmesi beklenen imalat PMI endeksi 50.4 
seviyesine gerilerken, Almanya’da daralma ile genişlemeyi ayı-
ran 50 seviyesine geriledi. Mayıs ayından bu yana daralma görü-
len Fransa imalat sektöründe de endeks 47.6’ya gerileyerek da-
ralmanın hızlandığına işaret etti. Euro Bölgesi imalat ve hizmet 
sektörü aktivitesini gösteren bileşik endeks 52.1’den 51.4’e geri-
leyerek son 16 ayın en düşük seviyesine geriledi. Önümüzdeki 
döneme ait beklentileri gösteren alt kırılımlar da yakın bir zaman-
da toparlanma görülmesinin zor olacağına işaret ediyor. Tem-
muz 2013’den bu yana ilk defa 50 seviyesinin altında gerileyen 
bileşik yeni siparişler endeksi (49.9) talep tarafındaki zayıflığın 
devam ettiğinin bir göstergesi oldu. Mario Draghi PMI verilerinin 
yayınlanmasından sonraki gün yıllık bankacılık kongresinde konuşmasında önümüzdeki aylarda ekonomik aktivitedeki 
önemli bir toparlanmanın gerçekleşmesinin mümkün olmadığını dile getirerek ECB’nin mevcut resim içerisinde hare-
ket etmek için beklenenden hızlı davranabileceğinin sinyalini de verdi. 

 

 Çin ekonomisi de hız kaybetmeye devam ediyor. Kasım ayı öncü imalat PMI verisi Çin ekonomisinde yavaşlama-
nın devam ettiğinin işaretçisi olurken, sert bir yavaşlama olmaması için daha güçlü teşvik paketlerinin açıklanması 
gerektiği yönünde görüşlere destek veriyor. Daralma ile genişlemeyi ayıran 50 seviyesine gerileyen imalat PMI endek-
sini son 6 ayın en düşük seviyesinde bulunurken, kritik alt endekslerden üretim endeksi Mayıs’dan bu yana ilk defa 50 
seviyesinin altına gerileyerek daralma yaşandığının sinyalini verdi.  

 

 Çin’den yavaşlayan ekonomiye karşı sürpriz hamle. Çin’de açıklanan PMI verisinin daha fazla gevşeme gerektiği 
yönündeki görüşlerin yeniden alevlendiği ortamda Çin Merkez Bankası (PBOC) faiz oranlarında indirime gitti. 1 yıl va-
deli gösterge kredi faiz oranını 40 baz puan indirerek %5.6’ya çekerken, 1 yıl vadeli gösterge mevduat faiz oranını 25 
baz puan indirimle %2.75’e indirdi. Kredi faizlerini konut sektörü gibi spekülatif sektörlerde balon oluşmaması amacıy-
la indirmekten çekinen PBOC her iki faiz oranında da son 2 yıldır indirim gerçekleştirmemişti. Ayrıca faiz oranlarının 
piyasa tarafından belirlenmesi yönündeki reformda ilerleme kaydedilmesine paralel bankaların mevduat faiz oranlarını 
kendileri belirlemesi konusunda gösterge faiz tavanının 1.2 katına kadar esneklik sağladığını duyurdu.  Gösterge kredi 
faiz oranında yapılan indirim ile birlikte dünyanın en büyük 2. ekonomisi ve en büyük emtia ithalatçısı Çin ekonomisi-
nin bir miktar ivmeleneceği beklentisi ile temel maden ve petrol emtia fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket yaşandı. 
Brent petrolün varil fiyatı son 10 gündür ilk defa 80 $’ın üzerine yükseldi.  
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TCMB Faiz Kararı, Kasım 2014  
 

 Merkez Bankası (MB) bu ayki toplantısında genel piyasa ve 
bizim beklentimize paralel olarak politika faizi olan bir hafta 
vadeli repo ihale faiz oranını %8.25’te sabit tuttu. MB %
11.25 olan gecelik borç verme faizini (Piyasa yapıcılar %
10.75) ve %7.5 olan gecelik borçlanma faizini de değiştir-
medi. MB, munzam karşılık oranlarında ve rezerv opsiyon kat-
sayılarında da değişikliğe gitmedi. 

 

 MB, önceki karar metnindeki söylemini koruyarak gıda fiyatla-
rındaki yüksek seyrin enflasyon görünümündeki iyileştirmeyi 
geciktirdiğini belirtirken, enflasyon açısından olumlu olan emtia 
fiyatlarındaki düşüşe ve sıkı para politikası duruşunun çekirdek 
enflasyon eğilimi üzerindeki olumlu etkisini tekrarladı. MB, ayrı-
ca petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonda düşüş sürecini destekleyeceği yorumunu korurken, buna paralel enf-
lasyon oranındaki düşüşün 2015 yılında Enflasyon Raporunda belirttikleri düşüş beklentisiyle uyumlu olacağı 
öngörüsünü belirtilmesi 2015 yılında beklentilerimize paralel olarak faiz indirimlerinin gelebileceği ihtimalini 

arttırdı.  

 

 Önümüzdeki dönemde, MB getiri eğrisinin yataya yakın seyretmesiyle para politikasındaki sıkı duruşun devam edece-
ğini tekrarlarken, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlene-
cek olduğunu yineledi. MB global ekonomik aktivitedeki zayıflamaya paralel ihracatın büyümeye pozitif katkısı söyle-
mini kaldırırken, 3. çeyrekte ekonomik aktivitede ivmelenme beklentilerine paralel iç talebin büyümeye daha fazla kat-
kı vermeye başladığını belirtti. 

 

 MB’nin bu ayki karar metninde genel olarak bir önceki aya benzer söylemini koruduğunu görüyoruz. Ek olarak ise enf-
lasyon oranlarındaki düşüşün enflasyon raporundaki beklentilerle uyumlu (%6.1 orta noktası) olacağı öngörüsü, faiz 
indirimi tarafında elinin rahatlayacağına işaret ediyor. MB’nin enflasyon beklentilerinin yüksek seyretmesini ve enflas-
yon göstergelerinin henüz belirgin bir düzelme göstermemesini dikkate alarak piyasa beklentisine paralel olarak hem 
politika faizinde hem de koridorda değişiklik yapmadığını görüyoruz. MB’nin 2015 yılı ilk yarısında enflasyonun baz 
etkisinin de desteğiyle düşüş eğilimine girmesinin piyasa beklentisinde düzelmeye yol açması ve global koşullarında 
uygun olması durumunda Merkez Bankası’nın ölçülü faiz indirimlerini tekrardan değerlendirebileceğini düşünüyoruz.  

 

Bütçe Dengesi, Ekim 2014  
 

 2014 yılı Ekim ayında Merkezi Yönetim bütçe dengesi geçtiğimiz yılki seviyesine yakın 3.0 milyar TL açık verirken, 
faiz dışı denge ise 4.0 milyar TL fazla verdi. Yılbaşından itibaren bütçe açığı ise 14.9 milyar TL’ye yükselirken, faiz 
dışı fazla revize edilmiş orta vadeli program yılsonu tahmini olan 25.8 milyar TL’nin üzerinde 30.3 milyar TL’ye ulaştı.  

 

 Bütçe gelirleri Ekim ayında vergi dışı gelirlerdeki artışın etkisiyle bir önceki yıla göre %14’lik artışla 34.2 milyar TL ol-
du. Bütçe gelirleri içinde ağırlığı en fazla olan vergi gelirleri %7 artarken, vergi dışı gelirler bir önceki yıla göre %56 
artış kaydetti. Vergi gelirlerindeki artışta yılbaşından beri olduğu gibi gelir vergisi ve özel tüketim vergisi gelirlerindeki 
artış  etkili oldu. Yılbaşından itibaren baktığımızda vergi gelirleri %7.6 artış oranı revize edilmiş bütçe hedefi olan %
7.8’lik artışa yakın seyrederken, toplam gelirlerdeki artış oranı da (%8.6) %8.8’lik bütçe hedefi ile uyumlu. 

 

 Bütçe harcamaları, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre gelirler tarafındaki artışın altında %12’lik artış göster-
di. Faiz harcamaları tarafında Ekim ayında geçtiğimiz yıla göre önceki aylarda görülen gerileme dururken, faiz dışı 
harcamalar ise bir önceki yıla göre geriledi. Yılbaşından itibaren baktığımızda ise harcamalar tarafındaki artış ağırlıklı 
olarak personel giderleri ve cari transferlerdeki yükselişin etkisiyle faiz dışı harcamalardan geldi. Böylece, yılbaşından 
itibaren olan dönemdeki faiz dışı giderlerdeki artış %12.7 ile %11.2 olan hedefin üzerinde kalmaya devam ederken, 
toplam giderlerdeki yıllık artışı oranı ise %10.6 ile %9.8’lik hedefin üzerinde bulunuyor. Ekim ayı itibarıyla, bütçe açığı/
GSYH oranının OVP yılsonu hedefinin biraz üzerinde %1.5 seviyesinde kalırken, faiz dışı fazla/GSYH oranı ise %
1.4’e yükseldi.  
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JPY Libor faizleri yönünü aşağı çevirdi 

Risk iştahının toparlandığı haftada BIST GOÜ piyasasına paralel hareket etti 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 12:00 itibarı ile güncellenmiştir. 

Risk iştahındaki ılımlı toparlanma devam ediyor 
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Gösterge tahvil getirisi TCMB’nin faiz kararı sonrası %8’e doğru gerilemeye devam etti 
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TL GOÜ ortalamasına paralel USD’ye karşı değer kazandı 

Temel maden ve petrol fiyatları haftanın son gününde gelen Çin kararı sonrası yükseldi 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 12:00 itibarı ile güncellenmiştir. 
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