
Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 93,4 değerini aldı.Türkiye’de TÜFE'de 2022 yılı Temmuz ayında,
bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 artış gerçekleşti. ÜFE ise, bir önceki yılın aynı ayına göre %144,61
artış gösterdi. Temmuz ayında reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 54,01 puan olarak belirlendi.
TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Haziran ayında 53,33 puandan 53,08 puana revize edildi.
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Ekonomik Güven Endeksi, Temmuz 2022

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 93,6
iken, Temmuz ayında %0,2 oranında azalarak 93,4
değerini aldı. Bir önceki aya göre Temmuz ayında
reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %2,0
oranında azalarak 102,5 değerini, hizmet sektörü
güven endeksi %1,5 oranında azalarak 117,8
değerini, perakende ticaret sektörü güven
endeksi %4,5 oranında azalarak 113,4 değerini
aldı. Tüketici güven endeksi %7,4 oranında
artarak 68,0 değerini, inşaat sektörü güven
endeksi %2,4 oranında artarak 85,0 değerini aldı

15.Tem 3.Ağu Değişim 15.Tem 3.Ağu Değişim

USD/TL 17,423 17,9361 2,94% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 24,35 20,92 -14,09%

EUR/TL 17,5620 18,2481 3,91% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 824,68 762,17 -7,58%

GBP/TL 20,64 21,80 5,64% BIST 100 Endeksi 2539,2 2684,46 5,72%

EUR/USD 1,0064 1,0166 1,01% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 3,28 2,7486 -16,20%

GBP/USD 1,1835 1,2149 2,65% Altın (USD/Ons) 1834,89 1765,29 -3,79%

EUR/GBP 0,8505 0,8368 -1,61% Petrol (USD/Varil) 115,07 90,66 -21,21%
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Tüketici Fiyat Endeksi, Temmuz 2022

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Temmuz
ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık
ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre
%79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak
gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2022

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki
aya göre %5,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre
%70,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %144,61 ve on
iki aylık ortalamalara göre %97,30 artış gösterdi.
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Tüketici Güven Endeksi, Temmuz 2022

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim
anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden
arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir
önceki aya göre %7,4 oranında arttı; Haziran ayında
63,4 olan endeks, Temmuz ayında 68,0 oldu.

Reel Efektif Döviz Kuru, Temmuz 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından
yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru
endeksi TÜFE bazında 54,01 puan olarak belirlendi.
TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Haziran ayında
53,33 puandan 53,08 puana revize edildi.
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Dış Ticaret İstatistikleri, Haziran 2022

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş
birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen
geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı
Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,7
artarak 23 milyar 428 milyon dolar, ithalat %39,7
artarak 31 milyar 595 milyon dolar olarak gerçekleşti..

FED Faiz Kararı

ABD Merkez Bankası Fed, faizi 75 baz puan artırarak
2,50’ye çıkardı. ABD’de %9,1 ile son 41 yılın zirvesine
çıkan enflasyon nedeniyle Fed, yüksek oranlı faiz
artışına devam etti. Karar oy birliğiyle alınırken karar
metninde üretim ve harcamalarda görülen
yavaşlamaya vurgu yapıldı.

İlk faiz artışını 25 baz puan ile Mart ayında yapan
Merkez Bankası Mayıs’ta 50 baz puan, Haziran’da ise
75 baz puanlık artış yaptı. Haziran’daki faiz artışı
komitenin 28 yıl sonra tek seferde yaptığı en yüksek
oranlı faiz artışı oldu. Geçen haftaki 75 baz puanlık faiz
artışıyla beraber Fed, 30 yılı aşkın sürenin en sıkı faiz
artışını yapmış oldu.
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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.

TCMB Enflasyon Bilgilendirme Sunumu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap
Kavcıoğlu, geçen hafta Ankara’da yılın 3. enflasyon
bilgilendirme sunumunu yaptı. Yıl sonu enflasyon
tahminlerinin 17,6 puan artırılarak %60,4'e
çıkarıldığını belirten Kavcıoğlu’nun, küresel
ekonomik gelişmeleri ve yurt içi enflasyonu
değerlendirdiği açıklamaları;

‘’Yılın ikinci çeyreğinde gelişen jeopolitik risklerin
yansımaları devam ediyor.
Enflasyondaki yükselişin beklenenden uzun
süreceği düşüncesi ülkeler arasında farklılık
gösteren para politikasına neden oluyor.
Gelişmekte olan ülkelerdeki tedarik sürelerinde
iyileşme olurken gelişen ülkelerdeki zorluk devam
ediyor.
Gelişmiş ve gelişen ülkelerdeki enflasyon ortalaması
son 25 yılın zirvesinde.
Arz şoklarına rağmen yurt içi iktisadi faaliyet devam
etmektedir.
Türkiye ekonomisi yatırım, üretim, istihdam ve cari
fazla hedefli yapısal dönüşüm sürecindedir.
Çevresel etkilerden arındırılmış cari denge
iyileşmeye devam etmektedir. Bu dönüşüm
sürecine destek vermeyi sürdüreceğiz.

Uluslararası enerji fiyatları %11,4 oranında arttı ve
tüketici fiyatlarındaki baskıyı artırdı. Bu yüksek
seviyeler ve tedarik sorunundaki aksaklıklarla döviz
kurundaki yükseliş enflasyonu tetikledi.
Almakta olduğumuz kararlarla enflasyonda düşüşü
sağlamayı hedefliyoruz.
Liralaşma stratejisiyle araçlarımızı kullanmaya devam
edeceğiz.
Kredilerin artış hızını reel ekonomik faaliyetle
uyumlu olması için çalışmalara devam ediyoruz.
Yıl sonu enflasyon tahminimizi %42,8’den %60,4’e
çıkardık. 2023 yıl sonu beklentimizi %19,2’ye, 2024
yıl sonu beklentimizi de %8,8'e yükselttik.’’ şeklinde
oldu.


