
Türkiye’de sanayi üretimi yıllık %4,5 arttı. İşsizlik oranı Ocak ayında %9,7 seviyesinde gerçekleşti.
Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,3 iken, Şubat ayında %0,3 oranında azalarak 99,1 değerini aldı.
Reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında 57,07'den 58,73'e yükseldi.
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Sanayi Üretim Endeksi, Ocak 2023

Sanayi üretimi yıllık %4,5 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı)
incelendiğinde, 2023 yılı Ocak ayında
madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir
önceki yılın aynı ayına göre %7,6 azaldı, imalat
sanayi sektörü endeksi %5,8 arttı ve elektrik,
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
sektörü endeksi %5,7 azaldı.

Sanayi üretimi aylık %1,9 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı
Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü
endeksi bir önceki aya göre %4,4 ve imalat
sanayi sektörü endeksi %2,1 ve elektrik, gaz,
buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
sektörü endeksi %1,4 arttı. Sanayi üretimi yıllık
%4,5 arttı.

1.Mar 17.Mar Değişim 1.Mar 17.Mar Değişim

USD/TL 18,8917 19,0120 0,6% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 7,3 11,03 33,82%

EUR/TL 20,1489 20,2850 0,7% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 548,99 529,8 -19,19

GBP/TL 22,7145 23,1300 1,8% BIST 100 Endeksi 5322 5266,94 -1,05%

EUR/USD 1,0576 1,0662 0,8% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 3,9337 3,528 -11,50%

GBP/USD 1,2029 1,2161 1,1% Altın (USD/Ons) 1847,14 1931,31 4,36%

EUR/GBP 0,8869 0,8768 -1,2% Petrol (USD/Varil) 78,8 75,19 -4,80%
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İşgücü İstatistikleri, Ocak 2023

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15
ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı
Ocak ayında bir önceki aya göre 166 bin kişi
azalarak 3 milyon 424 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise
0,5 puan azalarak %9,7 seviyesinde gerçekleşti.
İşsizlik oranı erkeklerde %7,7 iken kadınlarda
%13,7 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ocak ayında bir
önceki aya göre 354 bin kişi artarak 31 milyon 837
bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak %48,9
oldu. Bu oran erkeklerde %66,9 iken kadınlarda
%31,2 olarak gerçekleşti.

Ekonomik Güven Endeksi, Şubat 2023

Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,3 iken,
Şubat ayında %0,3 oranında azalarak 99,1 değerini
aldı.

Bir önceki aya göre Şubat ayında reel kesim (imalat
sanayi) güven endeksi %1,0 oranında azalarak
102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,2
oranında azalarak 115,5 değerini, perakende
ticaret sektörü güven endeksi %2,4 oranında
azalarak 123,1 değerini, inşaat sektörü güven
endeksi %3,6 oranında azalarak 89,8 değerini aldı.
Tüketici güven endeksi %4,3 oranında artarak 82,5
değerini aldı.



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.

Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi, Şubat 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz
kuru endeksi, TÜFE bazında 57,07'den 58,73'e
yükseldi.


