
Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 93,6 değerini aldı.Türkiye’de TÜFE'de 2022 yılı Haziran ayında, bir
önceki yılın aynı ayına göre %78,62 artış gerçekleşti. ÜFE ise, bir önceki yılın aynı ayına göre %138,31 artış
gösterdi. KKTC‘de TÜFE’de bir önceki yılın aynı ayına göre %110.42 değişim gerçekleşti. Türkiye’de ihracat
2022 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat
%43,5 artarak 29 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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Ekonomik Güven Endeksi, Haziran 2022

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 96,7 iken,
Haziran ayında %3,3 oranında azalarak 93,6
değerini aldı.

Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven
endeksi %6,2 oranında azalarak 63,4 değerini,
reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %2,2
oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü
güven endeksi %1,7 oranında azalarak 119,6
değerini, perakende ticaret sektörü güven
endeksi %2,3 oranında azalarak 118,7 değerini
aldı. İnşaat sektörü güven endeksi %1,7 oranında
artarak 83,0 değerini aldı.

21.Haz 15.Tem Değişim 21.Haz 15.Tem Değişim

USD/TL 17,3210 17,4230 0,6% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 24,35 22,6 -7,74%

EUR/TL 18,2330 17,5620 -3,8% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 824,68 885,65 60,97

GBP/TL 21,2450 20,6350 -3,0% BIST 100 Endeksi 2539,2 2382 -6,60%

EUR/USD 1,0519 1,0064 -4,5% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 3,28 2,9447 -11,39%

GBP/USD 1,2257 1,1835 -3,6% Altın (USD/Ons) 1834,89 1705,8 -7,57%

EUR/GBP 0,8582 0,8505 -0,9% Petrol (USD/Varil) 115,07 97,96 -17,47%
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Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 2022

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki
aya göre %4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre
%42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,62 ve on
iki aylık ortalamalara göre %44,54 artış gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2022

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki
aya göre %6,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre
%61,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %138,31 ve on
iki aylık ortalamalara göre %88,77 artış gösterdi.
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KKTC Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 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 %9.54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %56.76 ve
bir önceki yılın aynı ayına göre %110.42 değişim
gerçekleşmiştir.

Dış Ticaret İstatistikleri, Mayıs 2022

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş
birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında
üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022
yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,3
artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat %43,5
artarak 29 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-
Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre
%20,4 artarak 102 milyar 469 milyon dolar, ithalat
%40,8 artarak 145 milyar 675 milyon dolar olarak
gerçekleşti.
Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına
göre %155,2 artarak 4 milyar 156 milyon dolardan, 10
milyar 605 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı
karşılama oranı 2021 Mayıs ayında %79,8 iken, 2022
Mayıs ayında %64,2'ye geriledi.
Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %136,0 artarak
18 milyar 310 milyon dolardan, 43 milyar 206 milyon
dolara yükseldi.
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Reel Efektif Döviz Kuru, Haziran 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından
yayımlanan geçici verilere göre, reel efektif döviz
kuru endeksi, TÜFE bazında haziranda bir önceki aya
kıyasla 53,33'e indi. Endeks, mayısta 55,56 düzeyinde
bulunuyordu.

TCMB Teminat İskonto Oranını Değişikliği

Merkez Bankası’ndan bankalara gönderilen yazıya göre
açık piyasa işlemleri için teminat gösterilecek
enflasyona endeksli tahvillerde iskonto oranı artırıldı.
Buna göre daha önce %30 olan iskonto oranı %50’ye
çıkarıldı.
Tüm swap işlemleri için uygulanan teminat blokajının
minimum %50’sinin DİBS’lerden oluşması zorunlu
kılındı.
Bankalar arası piyasada DİBS teminat bulundurma
koşulu %50 olarak belirlendi.
Uygulama 22 Temmuz’da yürürlüğe girecek.



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.

KKTC Ekonomik Destek Paketi

Ekonomik Destek Paketi’nde, işletmelere yönelik
kredi paketi için 100 milyon TL büyüklüğünde bir
kaynak ayrıldı. Vergi yükümlüsü gerçek ve tüzel
kişilerin yararlanabileceği bu kredi kapsamında her
işletme azami 150 bin TL’ye kadar kredi
kullanabilecek ve Kredi Garanti Fonu tarafından her
krediye yüzde 80 oranında garanti sağlanacak. Bu
kredilerin vadesi ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere 42
ay olarak belirlenirken, sabit faizli olarak
düzenlenen portföy kapsamındaki kredilerin faiz
oranı yüzde 13 olarak belirlendi. Ayrıca, bu
kredilerde faiz dışında komisyon, benzeri masraf ve
pul vergisi alınmayacak.

Kadın ve Genç Girişimcilere yönelik hazırlanan kredi
paketi için 20 milyon TL büyüklüğünde bir kaynak
ayrıldı.

20 milyon TL’lik tarım ve hayvancılık sektörüne
yönelik şebeke harici güneş enerjisi sistemi kurma
kredisi verilecek.

İhracatçılara yönelik 60 milyon TL’lik Türk Eximbank
kredisi verilecek.Halk Bankası’ndan Esnaf-İşletme
Kredisi, %9,5 faiz ile, iş yeri edindirme kredisi, ticari
taşıt edindirme kredisi ve %16 faiz ile genç girişimci
ve kadın girişimci kredisi verilecek.

Sosyal yardım maaşı ve cemile yardım alanlara 2000
TL ve engelli maaşı alanlara 1000 TL’lik destek
sağlanacak.Hayat Pahalılığı oranı Temmuz sonu
ödenecekve yılda iki kez yapılacak.

Elektrik tarifelerindeki fiyat artışı yıl sonuna kadar
engelli ve sosyal yardım maaşı alanlara
uygulanmayacak. Sektörlere yönelik olarak elektrik
tarifelerine verilecek teşvik ile ilgili çalışmalar
önümüzdeki günlerde sonuçlandırılacak.

Devlete ait taşınmazlar ile Vakıflar İdaresine ait
taşınmazların tüm kiralamaları Türk Lirası üzerinden
yapılacak.İşveren yatırımlarının %50’si 3ay devlet
tarafından karşılanacak.


