
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılı birinci çeyreğinde %7,3 arttı. Türkiye’de TÜFE'de 2022 yılı
Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 artış gerçekleşti. ÜFE ise, bir önceki yılın aynı
ayına göre %132,16 artış gösterdi. KKTC‘de TÜFE’de bir önceki yılın aynı ayına göre %98.12 değişim
gerçekleşmiştir. 2022 yılı Nisan ayında işsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile %11,3 seviyesinde
gerçekleşti.
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Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılı birinci
çeyreğinde %7,3 arttı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022
yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre
zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve
sigorta faaliyetleri %24,2, bilgi ve iletişim
faaliyetleri %16,8, hizmetler %14,9, mesleki, idari
ve destek hizmet faaliyetleri %8,9, sanayi %7,4,
diğer hizmet faaliyetleri %6,8, gayrimenkul
faaliyetleri %5,4, kamu yönetimi, eğitim, insan
sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %5,2 ve tarım
%0,9 arttı. İnşaat sektörü ise %7,2 azaldı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
tahmini, 2022 yılının birinci çeyreğinde cari
fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre
%79,5 artarak 2 trilyon 496 milyar 328 milyon TL
oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla
ABD doları bazında 179 milyar 800 milyon olarak
gerçekleşti.

2.Haz 21.Haz Değişim 2.Haz 21.Haz Değişim

USD/TL 16,4910 17,3210 4,8% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 24,65 24,35 -1,23%

EUR/TL 17,7830 18,2330 2,5% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 713,59 824,68 111,09

GBP/TL 20,7680 21,2450 2,2% BIST 100 Endeksi 2601,56 2539,2 -2,46%

EUR/USD 1,0758 1,0519 -2,3% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 2,9113 3,28 11,24%

GBP/USD 1,2574 1,2257 -2,6% Altın (USD/Ons) 1867,5 1834,89 -1,78%

EUR/GBP 0,8556 0,8582 0,3% Petrol (USD/Varil) 117,35 115,07 -1,98%
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Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2022

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki
aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre
%35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on
iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2022

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki
aya göre %8,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre
%51,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %132,16 ve on
iki aylık ortalamalara göre %80,38 artış gösterdi.
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KKTC Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2022

KKTC İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki
gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş
perakende satış yerlerinden derlediği perakende
fiyatlara göre her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı
Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya
göre %6.63, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43.10 ve
bir önceki yılın aynı ayına göre %98.12 değişim
gerçekleşmiştir.

Dış Ticaret İstatistikleri, Nisan 2022

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş
birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında
üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022
yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,6
artarak 23 milyar 368 milyon dolar, ithalat %35,0
artarak 29 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-
Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre
%21,6 artarak 83 milyar 531 milyon dolar, ithalat
%40,2 artarak 116 milyar 85 milyon dolar olarak
gerçekleşti.

Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına
göre %98,5 artarak 3 milyar 80 milyon dolardan, 6
milyar 113 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı
karşılama oranı 2021 Nisan ayında %85,9 iken, 2022
Nisan ayında %79,3'e geriledi.
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İşgücü İstatistikleri, Nisan 2022

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve
daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Nisan
ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon
853 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile
%11,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde
%9,7 iken kadınlarda %14,5 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Nisan ayında bir
önceki aya göre 408 bin kişi artarak 30 milyon 371 bin
kişi, istihdam oranı ise 0,6 puanlık artış ile %47,1 oldu.
Bu oran erkeklerde %64,7 iken kadınlarda %29,8 olarak
gerçekleşti.

İşgücü 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 473
bin kişi artarak 34 milyon 225 bin kişi, işgücüne katılma
oranı ise 0,7 puanlık artış ile %53,1 olarak gerçekleşti.
İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,6, kadınlarda
ise %34,9 oldu.

BDDK’dan Tüketici Kredileri ile İlgili Karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tüketici
kredilerinde 50 bin-100 bin TL arası için 24 ay, 100 bin
TL’den fazlası için ise 12 ay vade sınırı getirdi. Limiti 25
bin TL altında olan kredi kartları dönem borcunun
%20’si; 25 bin TL üstü kartlarda ise dönem borcunun
%40’ı asgari ödeme tutarı olacak.BDDK yakın zamanda
atacağı adımlar hakkında da açıklama yaptı.

Kurum yurtdışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının
getirileceğini duyurdu.Yurt dışı yerleşiklerle türev
işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak
kredilerin risk ağırlığının artırılacak.Ticari krediler başta
olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla
kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara
yönlendirilecek. Konut kredilerinde kredi değer
oranının tutar bazlı farklılaştırılacak.



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.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Yeni Adım

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın serbest piyasa
ekonomisi vurgusu yapan açıklamasında “yeni
adımlar silsilesinin kamuoyu ile paylaşılacağı”
açıklamasının ardından ilk duyuru gelire endeksli
tahviller (GES) hakkında oldu. Hazine sadece gerçek
kişilere sunulacak gelire endeksli tahvillerin üç ayda
bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacağını, kupon
ödemelerinde asgari getir garantisi olacağını
duyurdu.
GES’lerin getiri oranı ve vade yapısı ihraç
duyurusunda ilan edilecek. GES için talep toplama
15 Haziran’da yapılacak. GES, Ocak 2009’da Hazine
Müsteşarlığı tarafından hayata geçirilmişti. O
dönem ihraç edilen GES’ler Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Malzeme Ofisi
(DMO), Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ)
ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü‘nden (KIYEM)
bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli
olmuştu.

TCMB’ndan Yeni Adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankalara
yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonlarına
karşılık ilave olarak TL cinsinden uzun vadeli sabit
faizli menkul kıymet tesis etme kuralı açıkladı.

Bu kapsamda ilk tesis 29 Temmuz tarihinde
gerçekleşecek.


