
Türkiye’de Ekonomik güven endeksi Aralık ayında 97,6 değerini aldı. Kasım ayında genel ticaret sistemine
göre ihracat %2,1, ithalat %14,0 arttı. Türkiye İmalat PMI aralık ayında, kasım ayındaki 45,7 seviyesinden
48,1 seviyesine yükseldi.
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Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 96,9
iken, Aralık ayında %0,7 oranında artarak
97,6 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Aralık ayında reel kesim
(imalat sanayi) güven endeksi %0,3 oranında
artarak 101,6 değerini, hizmet sektörü
güven endeksi %1,7 oranında artarak 120,1
değerini, perakende ticaret sektörü güven
endeksi %4,5 oranında artarak 127,5
değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,2
oranında artarak 92,6 değerini aldı. Tüketici
güven endeksi %1,3 oranında azalarak 75,6
değerini aldı.

Ekonomik Güven Endeksi, Aralık 2022

30.Ara 17.Oca Değişim 30.Ara 17.Oca Değişim

USD/TL 18,7270 18,7950 0,4% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 9,73 9,79 0,61%

EUR/TL 20,0200 20,3880 1,8% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 512,78 571,72 58,94

GBP/TL 22,5900 23,0320 1,9% BIST 100 Endeksi 5646,6 5304,53 -6,45%

EUR/USD 1,0680 1,0845 1,5% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 3,87 3,553 -8,92%

GBP/USD 1,2050 1,2253 1,7% Altın (USD/Ons) 1824 1913,37 4,67%

EUR/GBP 0,8860 0,8851 -0,1% Petrol (USD/Varil) 85,91 80,4 -6,85%



www.neareastbank.com

Dış Ticaret İstatistikleri, Kasım 2022

• Kasım ayında genel ticaret sistemine göre
ihracat %2,1, ithalat %14,0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş
birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen
geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı
Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1
artarak 21 milyar 900 milyon dolar, ithalat %14,0
artarak 30 milyar 656 milyon dolar olarak
gerçekleşti.

• Ocak-Kasım döneminde ihracat %13,9, ithalat
%36,6 arttı.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-
Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine
göre %13,9 artarak 231 milyar 295 milyon dolar,
ithalat %36,6 artarak 331 milyar 100 milyon dolar
olarak gerçekleşti.

• Dış ticaret açığı Kasım ayında %60,7 arttı.
Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı
ayına göre %60,7 artarak 5 milyar 447 milyon
dolardan, 8 milyar 756 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Kasım
ayında %79,8 iken, 2022 Kasım ayında %71,4'e
geriledi.

• Dış ticaret açığı Ocak-Kasım döneminde %153,4
arttı.

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı %153,4
artarak 39 milyar 380 milyon dolardan, 99 milyar
805 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı
karşılama oranı 2021 Ocak-Kasım döneminde
%83,8 iken, 2022 yılının aynı döneminde %69,9'a
geriledi.



YASAL UYARI: Burada yer alan bilgiler, Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya
açık kaynaklar kullanılarak, bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Paylaşılan veri, finansal bilgi, görüş ve
tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da
getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti
edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya
çıkabilecek hatalardan ya da zararlardan Near East Bank Ltd. sorumlu değildir.

Kaynaklar: TÜİK, Bloomberg, TCMB, İSO, T.C. Ticaret Bakanlığı, KKTC DPÖ.

Türkiye İmalat PMI Aralık Verisi

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI aralık
ayında, kasım ayındaki 45,7 seviyesinden 48,1
seviyesine yükseldi. Bu toparlanmaya rağmen
imalat PMI onuncu ay üst üste büyümeye işaret
eden eşik değer 50’nin altında kaldı.
İmalat PMI hazirandan beri en yüksek seviyede
gerçekleşti.
İSO’dan yapılan açıklamaya göre talep tarafında
iyileşme belirtilerinin görüldüğü aralık ayında,
toplam yeni siparişlerdeki azalma yaklaşık bir yıllık
dönemin en düşük hızında gerçekleşti. Bazı anket
katılımcıları enflasyonist baskıların talebi olumsuz
etkilemeye devam ettiğini bildirdi
Küresel piyasalardaki zayıflık, yeni ihracat
siparişlerinin toplam yeni siparişlerden daha yüksek
oranda yavaşlamasına yol açtı.
Aralıkta imalat sanayi sektörünün üretiminde düşüş
hız keserek Şubat 2022’den beri en ılımlı düzeyinde
kaydedildi.


