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 ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüyor. ABD’de 3.çeyrek GSYH büyüme oranı bir önceki çeyreğe göre
yıllıklandırılmış olarak %3.9’dan %5’e revize edilerek nihai değerini
2007'ye göre GSYH'deki kümülatif değişim oranı
aldı. Piyasa beklentisi verinin %4.3’e revize edileceği yönündeydi. 3. 10%
8.1%
ABD
Euro Bölgesi
çeyrek büyüme oranı ilk tahminden bu yana 2 defa revize edilerek 8%
toplamda 150 baz puan yukarı taşınırken son 11 yılın en yüksek ora6%
nında büyüme kaydetmiş oldu. Detaylara bakıldığında yukarı yönlü
4%
revizyonun daha güçlü iç talepten kaynaklandığı görülüyor. Yapılan
2%
revizyonun detaylarında şirket yatırım harcamalarının büyüme oranının %7.1’den %8.9’a revize edildiği görülürken, tüketim harcamaları- 0%
nın da %2.2’den %3.2’ye revize edildiği görüldü. Tüketim harcamala- -2%
-1.6%
rında da beklenti %2.5’e revize edilmesi yönündeydi. Kriz sonrası hız- -4%
-6%
lı adımlarla para politikasını gevşeten ABD ekonomisi reel anlamda
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2007 sonuna göre %8.1 oranında büyümüş durumda. İlk çeyrekte
soğuk hava koşulları gibi tek seferlik faktörler nedeniyle daralan ABD ekonomisi 2. çeyrekteki daralmayı telafisi ettikten sonra, 3. çeyrekte de momentumun devam ettiğine işaret ederek gelecek dönem büyümesi içinde olumlu sinyaller
verdi. Euro Bölgesi ile kıyaslandığında oldukça pozitif ayrışan ABD’de de FED’in veriye bağlı olacağını belirttiği faiz
artışlarının 2015’in ortasında geleceği ve bunu daha fazla ertelemeyeceği görülüyor. Böylece ECB’nin de faiz kararı
metinlerinde belirttiği gibi iki ekonominin para politikaları önemli derecede ayrışmaya devam edecek.
 ABD konut satışlarındaki toparlanma kırılgan seyretmeye devam ediyor. ABD’de ekonomik aktivite genel resimde toparlanmaya devam ederken konut sektöründe toparlanmanın bir süredir hız kaybettiği gözlemleniyordu. Son aylarda gelen veriler volatil bir resim çizerken konut inşaat ve ruhsatla2.el Konut Satışları
Yeni Konu Satışları
(Bin Adet)
rında ana trend yukarı yönlü, satışlarda ise yatay tabloya işaret edi- (Milyon)
1400
yor. Kasım ayında yıllık 2. el konut satışları 5.2 milyon adet olan bek- 7.0
lentilerin altında 4.9 milyon adet olarak açıklanırken, konut sektörü1000
nün yaklaşık %8’ini oluşturan yeni konut satışları da 460 bin adetlik 6.0
beklentinin altında 438 bin adet olarak açıklandı. Yeni konut inşaat
başlangıçlarının görece daha iyi bir oranda toparlanmasına paralel 5.0
600
satışa hazır yeni konut stoku %1.4 artışla Mayıs 2010’dan bu yana en 4.0
yüksek seviyesine ulaştı. Buna karşın ABD’de mortgage oranlarında
200
düşük seyrediyor olması toparlanmanın ılımlı bir oranda devam ede- 3.0
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
bileceğine işaret ederken, konut sektöründeki toparlanmanın büyümeye eskisi kadar pozitif bir katkı yapmıyor olması mevcut büyüme oranlarının yüksek olduğu dönemde büyük bir endişe
yaratmıyor.
 Euro Bölgesi tüketici güveninde toparlanma görüldü. Euro Bölgesi’nde Aralık ayı öncü tüketici güven göstergesi
0.6 puan yükselerek –11.5’den –10.9’a yükseldi. Gelecek 12 ay boyunca genel ekonomik beklentiler, istihdam beklentileri, tasarruf edebilme imkanı gibi soruların cevaplarından hesaplanan güven göstergesi verilen pozitif ve negatif yanıtların birbirine olan dengesinden oluşuyor. Geçtiğimiz yılın ortalarında uzun vadeli ortalamasının üzerinde seyreden
güven göstergesi bu yılın 2.yarısında yeniden yönünü aşağıya çevirmişti. En azından güven faktöründeki kötüleşmenin ara verdiğine işaret eden gösterge, perakende satışlar ile arasındaki ilişkiye bakıldığında tüketimin büyüme katkısının bozulmasını azaltacağına işaret ediyor.
 Çin’den para politikasında daha fazla gevşeme adımları bekleniyor. Yılın son günlerinde çıkan haberler Çin merkez bankasının tekrar faiz indirebileceğini ve bankaların daha fazla 30% Çin Çeyreklik GSYH ve Kredi Değişimi 14%
kredi verebilmeleri için rezerv oranlarında düzenleme yapacağını yaÇeyreklik GSYH Büyümesi (YoY, %)
12%
zıyor. Konuya yakın kaynaklara da dayandırılan bu haberlerde banka25%
Kredi Büyümesi (YoY, %, Sol Eksen)
ların toplam mevduatlarının %75’inden fazlasını kredi veremedikleri
10%
rezerv karşılık oranlarında gevşemeye gidebileceği belirtiliyor. Çin
8%
merkez bankası ile banka yetkililerinin gerçekleştirdiği toplantıya katı- 20%
lanlar atılacak benzer bir adımın bankacılık sistemine 242 milyar $’lık
6%
ek likidite sağlayacağı belirtiyor. Gayrimenkul gibi riskli gördüğü alan- 15%
4%
larda balon oluşmasından çekindiği için hedefli gevşeme yöntemleri
uygulayan Çin merkez bankası büyümenin giderek hız kaybettiği or- 10%
2%
tamda bankalara destekle daha geniş kapsamlı bir gevşeme uygula2010
2011
2012
2013
2014
maya daha yakın.
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TCMB Faiz Kararı, Aralık 2014
 Merkez Bankası (MB) bu ayki toplantısında da genel
piyasa ve bizim beklentimize paralel olarak politika faizi
olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek %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 değiştirmedi. MB, munzam
karşılık oranlarında ve rezerv opsiyon katsayılarında da
değişikliğe gitmedi.
 MB, enflasyon görünümü konusunda önceki karar metnindeki söylemini koruyarak makro-ihtiyati önlemlerin ve
para politikasındaki sıkı duruşun çekirdek enflasyon
eğilimi üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirtti. Buna ek
olarak, petrol fiyatları başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki düşüşün önümüzdeki yıl enflasyondaki düşüşü
destekleyeceğini tekrarladı. Buna paralel enflasyon oranındaki düşüşün 2015 yılında Enflasyon Raporu ile uyumlu
olduğunu belirtirken, geçtiğimiz toplantı açıklamasından farklı olarak ilk yarıda enflasyondaki düşüşün daha hızlı olacağına vurgu yaptı.
 MB, önümüzdeki dönemde getiri eğrisinin yataya yakın seyretmesiyle para politikasındaki sıkı duruşun devam edeceğini tekrarlarken, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenecek olduğunu yineledi. MB, bir önceki toplantıda olduğu gibi dış talepteki zayıflamaya değindi. Buna ek olarak, önceki
ay iç talebin büyümeye daha fazla katkı yaptığı belirten MB, bunu ılımlı katkı olarak değiştirdi. Ayrıca, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini ekledi.
 Merkez Bankası’nın bu ayki karar metninde genel olarak bir önceki aya benzer söylemlerini koruduğunu görüyoruz.
MB büyüme tarafında temkinli tavrını devam ettirirken, enflasyon oranlarında ise MB’nin ilk yarıda yaşanacak hızlı
düşüşe vurgu yaptığını görüyoruz. En son beklenti anketinde 12 ay ve 24 ay sonrası beklentilerinin (sırasıyla %7.2 ve
%6.7) aşağıya gelmesi de, piyasanın Merkez Bankası’nın görüşüne (2015 yılsonu %6.1) yavaş yavaş yaklaştığına
işaret ediyor. 2015 yılı ilk yarısında enflasyonun baz etkisinin de desteğiyle düşüş eğilimine girmesiyle piyasa beklentilerinin de MB’yle uyumlu hale gelmesi ve global koşullarında uygun olması durumunda Merkez Bankası’nın ölçülü faiz
indirimlerini tekrardan değerlendirebileceğini düşünüyoruz.

Kapasite Kullanım Oranı, Aralık 2014
 Mevsimsellikten arındırılmış imalat sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) Aralık ayında bir önceki aya göre
artarak 2. yarıyıldaki en yüksek seviyesi olan %74.4’e
çıktı. Çeyreklik olarak, 3. çeyrekte %74.1 olan ortalama
kapasite kullanım oranı son çeyrekte hafif artışla %74.2
oldu.
 Arındırılmamış KKO endeksi ise bir önceki yılın aynı
dönemine göre 1.4 puan gerileyerek %74.6 oldu. Mal
gruplarına göre arındırılmamış KKO incelendiğinde, en
fazla düşüş 3.7 puanla dayanıklı tüketim malları grubunda olurken, ara malları grubunda ise bir önceki seneye göre 2.0 puan gerileme görüldü.
 Öncü PMI verileri sanayi üretiminde olumlu seyre işaret etse de Aralık ayında da reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin son çeyrekte bir önceki çeyrek ortalamasına yakın seyrini dikkate alarak sanayi üretiminin
son çeyrekte ılımlı artış göstermesini bekliyoruz.
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Haftalık ve Aylık Getiri

Finansal Göstergeler

Para Piyasaları

ABD’nin güçlü büyüme rakamı düşük hacimli ortamda hisse senetlerine alım getirdi

H. Senedi Piyasaları

USD Libor faizleri yükselişine devam ediyor

Noel nedeniyle erken tatile giren pek çok endeks haftalık bazda primli
Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 12:00 itibarı ile güncellenmiştir.

4

29 Aralık 2014

DenizBank Ekonomi Bülteni

Tahvil Piyasaları

Finansal Göstergeler

Döviz Piyasaları

Gösterge tahvil getirisi düşük hacimli geçen haftada %8’in altına geriledi

Emtia Piyasaları

USD’deki güçlenme trendi ise devam ediyor; ruble haftalık bazda kayıplarını telafi yolunda

Emtia endekslerinde aşağı yönlü seyir devam ediyor
Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 12:00 itibarı ile güncellenmiştir.
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2014’ün en çok artan global yatırım aracı: 2013’te aynı çalışma yapıldığında ilk üç sırada Japonya, ABD ve AB hisse senedi endeksleri vardı.
Bu sefer ABD hisse senedi endeksi S&P 500’ün ilk sırada yer aldığı listede getirilerin genelde oldukça limitli kaldığı görüldü. Emtia ve özellikle
enerji fiyatlarının hızla gerilediği 2014 yılında Gelişmekte Olan Ülkeler
(GOÜ) hisse senedi endeksi (USD basında) de %5 küçüldü. Buna karşın
Arjantin, Çin ve Hindistan gibi GOÜ hisse senedi endeksleri (yerel para
bazında) %25-50 arasında değerlenen endeksler de vardı.

Finansal Yatırım Aracı Getirileri (%)
S&P500

13%

GOÜ Devlet Tahvili (USD)

9%

MSCI Avrupa

5%

GOÜ Şirket Tahvili (USD)

3%

Altın

-2%

MSCI GOÜ

-5%

Emtia (Genel)

En çok artan yurtiçi yatırım aracı: Borsa İstanbul (BIST) %25’lik getiri
ile ilk sırada. Türkiye’de de dünyada olduğu gibi büyüme hızı yavaşlıyor.
%5 üzeri olan ortalama büyüme son 3 yılda %3’e geriledi. Dahası endeksin içinde %40’a yakın ağırlığa sahip olan bankaların sermaye karlılıkları neredeyse tek haneli seviyelere geriledi (Ekim ayı itibarı ile %11.5’de)…Aslında
BIST’i olumsuz etkilemesi gereken bu iki temel faktöre karşın yılı lider kapatması hem geçen yıl sonunda politik risklere bağlı sert satış hareketinin düşük
baz etkisi yaratması; hem de beklenmedik şekilde gerileyen petrol fiyatlarının
Türkiye ekonomisi açısından pozitif algılanması etkili oldu. İkinci sırada yer
alan konut fiyatlarında yükselişin ardında temel faktörlerden biri yılın ilk çeyreğinde %13.5 seviyelerinde olan konut kredi faiz oranının Aralık’ta %11’in
altına inmesi de katkı sağladı. Bunun yanında konut arzı tarafındaki yapısal
faktörler de konut fiyatlarının (konut kredi hacimlerindeki artış hızının gerilediği dönemde dahi) artmasına yardımcı oluyor (Detaylar için 31-03-2014 tarihli DenizBank Haftalık Bülteni).
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Yurtiçi Yatırım Aracı Getirileri (%)
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2014’ün en başarılı merkez bankası: Geçen sene bu sorunun cevabını Japon Merkez Bankası olarak vermiştik. Bu sene (objektif bir bakış açısı ile yapılan değerlendirme sonrası) TCMB’nin en başarılı performansı gösterdiğini düşünüyoruz.
Birincisi, 2014’ün başında yüklü faiz artışı ile çok kritik bir müdahalede bulundu. Bunun ne kadar başarılı ve zamanlaması
doğru bir müdahale olduğu Rusya’nın içinde bulunduğu mevcut duruma bakarak daha iyi anlaşılabilir. 2014’ün başından
itibaren toplamda 11.5 puan faiz artışı yapılarak politika faizi %17’ye çıkarılmasına karşın Ruble’deki sert değer kaybının
önüne geçilemedi ve önümüzdeki yıl ekonomik dengelerdeki bozulmanın daGelişmekte Olan Ülke Büyüme Tahminleri (%)
ha da belirginleşmesinden endişe ediliyor…
1) Türkmenistan
10.1
Sadece 2014 yılı için değil, son 3 yıllık dönemde global finansal piyasalarda,
çevre coğrafyada ve yurtiçinde ortaya çıkan tüm sorunlara ve bu ortamda Türkiye’nin yüksek dış finansman ihtiyacına karşın para politikası ve makroihtiyati önlemlerdeki başarılı ve proaktif yaklaşımla Türkiye ekonomisi önemli
bir hasar almadan yoluna devam edebiliyor.
2014’ün En Hızlı Büyüyen GOÜ’leri: Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ) büyüme
performansları 2013 yılı için IMF’in son tahminlerine göre sıralandığında bu yıl
en hızlı büyüyen ülke %10’luk büyümesi ile Türkmenistan oldu. Geçen yıl olduğu gibi liste bu sefer de ilk 10 Afrika ve Asya ülkelerinden oluşuyor.
Geçen yıl ilk 10 dışında kalan Çin burun farkıyla yeniden ilk 10’a girdi. 10.4
trilyon $’lık ekonomisi ile ABD’nin ardından dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’in %7’li seviyelerde büyümesi global ekonominin sağlıklı işlemesi açısından da çok önemli. 2014’te yapısal reformlar ve daha gevşek para politikası ile ekonomik büyümeye destek veren Çin’in 2015’te de %7 civarında büyümeye devam etmesi bekleniyor. Her ne kadar genel beklenti 2020 yılına kadar büyüme hızının kademe kademe gerileyerek %5’in altına inmesiyse de
Çin’in 2030 yılı civarında ABD’yi yakalayıp dünyanın en büyük ekonomisi olacağı görülüyor.
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2) Çad
3) Moğolistan
4) Dem. Kongo Cum.
6) Myanmar
5) Fildişi Sahili
7) Mozambik
8) Ethiopia
9) Sierra Leone
10) Çin
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Gelişmiş Ülke Büyüme Tahminleri (%)
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2013’ün En Vizyoner! Ekonomi Manşet’i: “Yıl sonunda Tüfe %7.44 olacak” Yurtiçi Gazete Manşeti. Ocak ayındaki beklenti anketine bakılarak 2014 sonu için yapılan enflasyon tahmine karşın bu yıl sonu %9 civarı bir enflasyon oranı ile tamamlanacak.
2013’ün En Vizyoner! Gurusu (Global): “Petrol fiyatları 2015’te 130$’a çıkacak” Oil’s Endless Bid kitabının yazarı Dan
Dicker’in Haziran’da jeopolitik gerginlikler üzerine petrol fiyatının 100$’ın üzerinde olduğu ve yükselmeye devam ettiği
dönemde yaptığı açıklama. Petrol fiyatları yıl sonuna yaklaştığımız bugünlerde 60$’da (Brent).
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Veri Akışı
Haftalık Veri Takvimi
Ülke
Veri
29 Aralık Pazartesi
Perakende
Satışlar (Yıllık
Almanya
Değişim, %)
(Kasım)
30 Aralık Salı
Tüketici Güven
Türkiye
Endeksi (Aralık)
Tüketici Güven
ABD
Endeksi (Aralık)
31 Aralık Çarşamba
Çin

HSBC PMI İmalat
(Aralık, Nihai)

Dış Ticaret Açığı
(Kasım)
01 Ocak Perşembe
PMI İmalat
Çin
(Aralık)
02 Ocak Cuma
PMI İmalat
Türkiye
(Aralık)
PMI İmalat
Almanya
(Aralık, Nihai)
Euro
PMI İmalat
Bölgesi (Aralık, Nihai)
PMI İmalat
İngiltere
(Aralık)
Markit PMI
ABD
(Aralık, Nihai)
ISM İmalat
ABD
Sanayi Endeksi
(Aralık)
Türkiye

Saat

Beklenti

--

0.60%

--

1.70%

--

Orta

10:00

--

--

68.7

--

Orta

17:00

94.0

--

88.7

--

Orta

03:45

--

--

50.3

--

Orta

10:00

-6.90B

--

-6.25B

--

Yüksek

03:00

50.0

--

50.3

--

Orta

10:00

--

--

52.2

--

Orta

10:55

51.2

--

51.2

--

Orta

11:00

50.8

--

50.8

--

Orta

11:30

53.6

--

53.5

--

Orta

16:45

54.0

--

53.7

--

Orta

17:00

57.5

--

58.7

--

Yüksek
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Gerçekleşen Önceki Revize Önem

