
İşsizlik oranı Haziran ayında %10,3 seviyesinde gerçekleşti. KKTC’de TÜFE bir önceki aya göre %5.21, bir
önceki yılın Aralık ayına göre %64.93 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %116.56 gerçekleşti. Sanayi
üretimi Haziran’da yıllık %8,5 arttı. Cari denge Haziran ayında 3,46 milyar dolar açık verdi.
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İşgücü İstatistikleri, Haziran 2022

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15
ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022
yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi
azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. İşsizlik oranı
ise 0,3 puanlık azalış ile %10,3 seviyesinde
gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,5 iken
kadınlarda %13,8 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Haziran
ayında bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 30
milyon 866 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık
azalış ile %47,8 oldu. İşgücü 2022 yılı Haziran
ayında bir önceki aya göre 182 bin kişi azalarak
34 milyon 407 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise
0,4 puanlık azalış ile %53,2 olarak gerçekleşti.

3.Ağu 18.Ağu Değişim 3.Ağu 18.Ağu Değişim

USD/TL 17,9361 17,9640 0,2% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 20,92 18,16 -15,20%

EUR/TL 18,2481 18,2850 0,2% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 762,17 747,8 -14,37

GBP/TL 21,8000 21,6580 -0,7% BIST 100 Endeksi 2684,46 2982,02 9,98%

EUR/USD 1,0166 1,0165 0,0% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 2,7486 2,881 4,60%

GBP/USD 1,2149 1,2042 -0,9% Altın (USD/Ons) 1765,29 1763,54 -0,10%

EUR/GBP 0,8368 0,8442 0,9% Petrol (USD/Varil) 90,66 94,1 3,66%
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KKTC Tüketici Fiyat Endeksi, Temmuz 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 %5.21, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64.93 ve
bir önceki yılın aynı ayına göre %116.56 değişim
gerçekleşmiştir.

İşgücü İstatistikleri, II. Çeyrek: Nisan-Haziran 2022

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve
daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı II.
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 43 bin kişi azalarak
3 milyon 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık
azalış ile %10,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı
erkeklerde %8,9 iken kadınlarda %13,9 olarak tahmin
edildi.
İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı II. çeyreğinde bir
önceki çeyreğe göre 765 bin kişi artarak 30 milyon 775
bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puanlık artış ile %47,7
oldu. İşgücü 2022 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe
göre 722 bin kişi artarak 34 milyon 429 bin kişi,
işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile %53,3
olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde
%71,7, kadınlarda ise %35,3 oldu.
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Sanayi Üretim Endeksi, Haziran 2022

Sanayi üretimi yıllık %8,5 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı)
incelendiğinde, 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve
taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına
göre %7,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi
%10,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi
ve dağıtımı sektörü endeksi %0,6 arttı.

Sanayi üretimi aylık %1,3 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı
Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü
endeksi bir önceki aya göre %2,1 azalırken, imalat
sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi
%0,1 arttı.



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.

Cari Denge Haziran Verisi

Cari denge Haziran ayında 3,46 milyar dolar açık
verdi.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin
beklentisi cari açığın 3,4 milyar dolar olması
yönündeydi.
Haziran ayında kaydedilen açıkla birlikte cari açık
serisi 8. aya çıkmış oldu. Son olarak 2021'in Ekim
ayında 3,2 milyar dolarlık fazla verilmişti.
TCMB verilerine göre yıllıklandırılmış cari açıkta da
yükseliş ivmesi sürdü. Buna göre Haziran ayı
itibariyle yıllıklandırılmış cari açık 32,7 milyar dolar
oldu. Böylelikle yıllıklandırılmış cari açıkta 15 ayın
en yüksek seviyesi kaydedildi. Cari açık
verilmesinde en büyük etken enerji maliyetleri
oldu.
Haziran'da turizmi de içeren hizmetler dengesi
kaynaklı 4,02 milyar dolarlık giriş olmasına rağmen,
6,43 milyar dolarlık dış ticaret açığı izlendi.
Hizmetler dengesi içindeki seyahat kaleminden 2,73
milyar dolarlık katkı geldi.

Altın ve enerji hariç cari denge ise Haziran'da 4,29
milyar dolarlık fazla verdi. Haziran ayında resmi
rezervlerde ise 1,96 milyar dolar net azalış gözlendi.
Net hata noksan kaleminde Haziran ayında da hızlı
giriş izlendi. Verilere göre Haziran'da net hata
noksan girişi 3,98 milyar dolar oldu. Böylelikle 2020
Kasım ayından bu yana aylık bazda en yüksek net
hata noksan girişi yaşandı.


