
TCMB Para Politikası Kurulu yılın ilk PPK kararında faizi %14’te sabit tuttu. Ekonomik güven endeksi
2022 Ocak ayında %2,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi. Kısa vadeli dış borç stoku, geçen yılın
kasım ayından 2020 yıl sonuna göre yüzde 8,6 artarak 124,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılında
172,2 milyar lira olan merkezi yönetim bütçe açığı 2021 yılında 192,2 milyar liraya yükseldi. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile BAE dirhemi ve Türk lirası para
birimleri için İkili Para Takası anlaşması imzaladı.

PİYASA BÜLTENİ
ŞUBAT 2022-SAYI:3

www.neareastbank.com

TCMB PPK Faiz Kararı, Ocak 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi sabit tutarak
mevcut faiz indirim döngüsüne ara verdi.

Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki TCMB Para Politikası
Kurulu yılın ilk kararında faizi %14’te sabit tuttu. Bu
karar Bloomberg anketine katılan 20 ekonomistin
tamamı tarafından öngörülmüştü.

TCMB karar metninde alınmış olan kararların birikimli
etkilerinin yakından takip edildiği vurgulandı. TCMB,
kararların etkilerini takip etme konusunda aralık
ayında belirlediği “2022 birinci çeyrek” zamanlamasına
yeni metinde yer vermedi. Metinde “TCMB’nin tüm
politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş
kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci
yürütülmektedir.” ifadeleri kullanıldı. TCMB metnine
dezenflasyon sürecine ilişkin söylem de Ocak ayında
ilk kez girdi. PPK metninde "Kurul, sürdürülebilir fiyat
istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan adımlar
ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan
kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını
öngörmektedir" denildi. Metinde dezenflasyonun
zamanlaması konusunda bir bilgi yer almadı. TCMB
2022'de cari fazla vereceğini de söyledi.

18.Oca 1.Şub Değişim 18.Oca 1.Şub Değişim

USD/TL 13,5200 13,3900 -1,0% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 21,97 20,8 -5,62%

EUR/TL 15,4480 15,0860 -2,4% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 558,69 534,45 -24,24

GBP/TL 18,4670 18,0820 -2,1% BIST 100 Endeksi 2053,15 2023,54 -1,46%

EUR/USD 1,1376 1,1261 -1,0% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 1,819 1,763 -3,18%

GBP/USD 1,3597 1,3499 -0,7% Altın (USD/Ons) 1818,22 1807,11 -0,61%

EUR/GBP 0,8367 0,8342 -0,3% Petrol (USD/Varil) 85,56 87,95 2,72%
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Ekonomik Güven Endeksi, Ocak 2022

Ekonomik güven endeksi 2021 Aralık ayında 98,2 iken,
2022 Ocak ayında %2,7 oranında artarak 100,8 değerine
yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici,
reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret
sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Bir önceki aya göre 2022 Ocak ayında tüketici güven
endeksi %6,2 oranında artarak 73,2 değerini, reel kesim
güven endeksi %1,6 oranında artarak 111,9 değerini,
hizmet sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak
120,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi
%2,5 oranında artarak 124,4 değerini aldı. İnşaat sektörü
güven endeksi %5,0 oranında azalarak 85,5 değerini aldı.

TCMB Enflasyon Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın 2022 yıl sonu
enflasyon tahmininin %11,8’den %23,2 yükseltildiğini
duyurdu. Yılın ilk Enflasyon Raporu’nun sunumunu
gerçekleştiren Kavcıoğlu, 2023 enflasyon tahmininin ise
%7’den %8,2’ye çıkarıldığını açıkladı.Ortalama petrol
fiyatı varsayımı 2022 için $80,4 (önceki: $77,5), 2023 için
$74,3 oldu. Gıda fiyatlarında yıllık değişim varsayımı da
2022 için %24,2 (önceki: %13,9), 2023 için %10 olarak
belirlendi. Rapordan öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:
“Önümüzdeki dönemde istihdam artışının devam
edeceğini öngörüyoruz”.
“Cari dengenin 2022’de fazla vereceğini öngörüyoruz”.
“Yılın son çeyreğinde döviz kuru gelişmeleri enflasyonda
yükselişin en önemli belirleyicilerinden biri oldu” diyen
Kavcıoğlu, yükselişte temel mal, gıda ve enerji gruplarının
öne çıktığına işaret etti.
Para politikasında geçen yıl gerçekleştirilen faiz indirimi
kararlarının birikimli etkilerini yakından takip ettiklerini
belirten Kavcıoğlu, TL’yi önceliklendiren bir politika
çerçevesine işaret etti.
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Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri, Kasım 2021

Kısa vadeli dış borç stoku, geçen yılın kasım ayından 2020 yıl sonuna göre yüzde 8,6 artarak 124,1
milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,7
azalışla 53,5 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 25,4 yükselişle 44,5 milyar
dolar oldu.
Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu
2020 yıl sonuna göre yüzde 7,5 azalarak 23 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu
yüzde 10,4 artarak 75 milyar dolara yükseldi.
2021 Kasım sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç
verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 167,5 milyar dolar düzeyinde
gerçekleşti. Söz konusu stokun 15,2 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel
sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.
Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,9, Merkez
Bankası'nın yüzde 15,5 ve özel sektörün yüzde 64,6 paya sahip olduğu görüldü.

Bütçe Dengesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Aralık ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini yayımladı.
Aralık verileriyle birlikte Türkiye'nin 2021 yılına ilişkin bütçe performansı da belirlenmiş oldu. 2020
yılında 172,2 milyar lira olan merkezi yönetim bütçe açığı 2021 yılında 192,2 milyar liraya yükseldi.
Aralık 2021’de merkezi yönetim bütçe dengesi 145,7 milyar lira açık verdi. Bütçe dengesi kasım ayında
32 milyar lira fazla vermişti.
Faiz dışı denge aralık ayında 136,8 milyar lira açık verirken, 2021’in tamamındaki açık 11,4 milyar lira
oldu.

Merkez Bankası- Birleşik Arap Emirlikleri Swap Anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile BAE dirhemi (AED) ve
Türk lirası (TRY) para birimleri için İkili Para Takası anlaşması imzaladı. Swap anlaşmasının nominal
büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem ve 64 milyar Türk lirası oldu.
İki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yoluyla finansal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi
amacını taşıyan anlaşma üç yıl süreyle geçerli olacak ve karşılıklı mutabakatla uzatılabilecek.
Başkan Khaled Mohamed Balama, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile imzalanan bu anlaşma her
iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş
birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir.” dedi
Başkan Şahap Kavcıoğlu ise: "Bu anlaşma, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve
mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine
yönelik kararlılığını göstermektedir.” şeklinde bir açıklama yaptı.
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FED Faiz Kararı

Amerikan Merkez Bankası Fed, küresel
piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı.
Beklentiler doğrultusunda politika faizi yüzde 0-
0,25 aralığında sabit tutulurken, karar metninde
faiz artışlarının yakında başlamasının uygun
olacağı belirtildi. Bloomberg anketine katılan
ekonomistlerin beklentisi politika faizinin sabit
tutulacağı yönündeydi.

Karar metninde, varlık alım operasyonunun Mart
başında tamamlanacağı açıklandı. Diğer taraftan,
Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrası
düzenlenen basın toplantısında, "Faizi Mart
toplantısında artırma niyetindeyiz. Bunu yapmak
için koşullar uygun." açıklamasında bulundu.

Karar metninde faiz artışlarının yakında
başlayacağı belirtilirken, bilançonun
küçültülmesine yönelik operasyonun da
sıkılaşmanın ardından geleceği ifade edildi.

Metinde arz ve talep arasındaki dengesizliğin
enflasyona katkı sunduğu da vurgulandı.Karar
metninde, "İstihdam artışı son aylarda güçlüydü
ve işsizlik oranı önemli oranda düştü" ifadeleri
kullanıldı.


