
Türkiye’de TÜFE’de 2022 yılı Ağustos bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21, ÜFE’de ise %143,75 artış
gerçekleşti. Sanayi üretimi Temmuz’da yıllık %2,4 arttı. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %10,1
seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’nin cari açığı temmuzda $4,01 milyar dolar oldu. Hazine ve Maliye
Bakanlığı verilerine göre yılın ilk sekiz ayında nakit dengesi 8,54milyar TL açık verdi.

PİYASA BÜLTENİ
EYLÜL 2022-SAYI:17

www.neareastbank.com

2023-2025 Dönemini Kapsayan Yeni Orta
Vadeli Progam (OVP)

Yeni OVP’de Türkiye’nin 2022 yıl sonu
enflasyon tahmini %65’e yükseltildi.

Programda Türkiye ekonomisinin büyüme
oranı 2022 ve 2023 için %5, 2024 ve 2025
yıllarında ise %5,5 olarak hedeflendi.

Bir önceki OVP’de 51,8 milyar dolar
seviyesinde hedeflenen 2022 dış ticaret
açığı, rekor bir seviye olan 105 milyar dolar
olarak öngörüldü.

5.Eyl 20.Eyl Değişim 5.Eyl 20.Eyl Değişim

USD/TL 18,2270 18,3140 0,5% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 14,09 13,92 -1,22%

EUR/TL 18,0940 18,2940 1,1% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 768,92 755,48 -13,44

GBP/TL 20,9670 20,9400 -0,1% BIST 100 Endeksi 3328,19 3242,62 -2,64%

EUR/USD 0,9919 0,9972 0,5% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 3,1894 3,5591 10,39%

GBP/USD 1,1494 1,1420 -0,6% Altın (USD/Ons) 1712,18 1668,14 -2,64%

EUR/GBP 0,8630 0,8732 1,2% Petrol (USD/Varil) 89,76 92,51 2,97%
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Tüketici Fiyat Endeksi, Ağustos 2022

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ağustos
ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın
Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına
göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69
olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2022

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki
aya göre %2,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre
%74,13, bir önceki yılın aynı ayına göre %143,75 ve
on iki aylık ortalamalara göre %105,39 artış gösterdi.
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KKTC Tüketici Fiyat Endeksi, Ağustos 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 %3.31, bir önceki yılın Aralık ayına göre %70.38 ve
bir önceki yılın aynı ayına göre %118.18 değişim
gerçekleşmiştir.

Sanayi Üretim Endeksi, Temmuz 2022

Sanayi üretimi yıllık %2,4 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı)
incelendiğinde, 2022 yılı Temmuz ayında madencilik ve
taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına
göre %10,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %4,1
arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve
dağıtımı sektörü endeksi %6,8 azaldı.

Sanayi üretimi aylık %6,2 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı
Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü
endeksi bir önceki aya göre %2,6, imalat sanayi sektörü
endeksi %6,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,1 azaldı.
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İşgücü İstatistikleri, Temmuz 2022

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve
daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı
Temmuz ayında bir önceki aya göre 113 bin kişi
azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3
puanlık azalış ile %10,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik
oranı erkeklerde %8,6 iken kadınlarda %13,1 olarak
tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Temmuz ayında bir
önceki aya göre 148 bin kişi azalarak 30 milyon 608 bin
kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %47,3 oldu.
Bu oran erkeklerde %64,6 iken kadınlarda %30,3 olarak
gerçekleşti.

Piyasa Katılımcıları Anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör ve
finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile yaptığı
eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu
enflasyon beklentisi %67,73 oldu. Ağustos anketinde
yıl sonu enflasyon tahmini %70,60 seviyesindeydi.
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Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl ya da
daha az kalmış dış borç stoku Temmuz ayı
itibariyle 182 milyar dolar olarak zirve seviyelere
yakın seyrini sürdürdü. Haziran itibariyle bu veride
182,5 milyar dolarla rekor kaydedilmişti.
Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl ya da
daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak
hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç
stoku 182 milyar dolar oldu. Haziran ayında bu
kalemde 182,5 milyar dolarla rekor kaydedilmişti.
Türkiye’de kısa vadeli dış borç stoku 2021 yıl
sonuna göre yüzde 10,7 oranında artışla 134,6
milyar dolara çıktı.
Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde
7,6 oranında artarak 55,3 milyar dolar olurken,
diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde
12,2 oranında artarak 49,5 milyar dolar düzeyinde
gerçekleşti.

Cari Denge Temmuz Verileri

Türkiye’nin cari açığı temmuzda $4,01 milyar dolar
oldu. Açık geçen sene temmuzda $310 milyon
dolar olarak gerçekleşmişti. Bloomberg anketinde
dokuz ekonomistin medyan beklentisi $3,70 milyar
cari açık seviyesindeydi.
Bu veri ile birlikte 12 aylık cari açık $36,6 milyar
oldu.
Temmuzda ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret
açığı $9,31 milyar olarak gerçekleşerek temmuz
açığında rol oynadı. 2021 Temmuz’da dış ticaret
açığı $3,15 milyar olarak gerçekleşmişti.
Turizm kaynaklı seyahat hizmet gelirleri yıllık $1,58
milyar artışla $4,09 milyar dolar oldu.
Temmuzda net portföy çıkışı 631 milyon dolar
oldu.
Net hata noksan kalemi temmuzda $5,47 milyar
dolar 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.

Reel Efektif Döviz Kuru

Türk lirasının reel değerini gösteren reel efektif
döviz kuru Ağustos'ta 52,84 oldu. Böylelikle reel
efektif döviz kurunda Ocak'tan bu yana en düşük
seviye kaydedildi.

Hazine Nakit Dengesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre yılın ilk
sekiz ayında nakit dengesi 8,54 milyar TL açık verdi.
Faiz dışı denge ağustosta 47,9 milyar dolar fazla
verdi. Faiz dışı denge yılın ilk sekiz ayında 144,5
milyar TL fazlaya ulaştı.

AMB Faiz Kararı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüksek enflasyon
karşısında üç temel politika faizinde de tarihi bir faiz
artışı yaparak 75 baz puan artırdı.

Böylelikle refinansman faizi yüzde 1,25'e, mevduat
faizi yüzde 0,75'e ve marjinal fonlama faizi de yüzde
1,50’ye yükseltildi.

ABD Enflasyon Verisi

ABD’de tüketici enflasyonu ağustos ayında yıllık
bazda %8,3 ile %8,1 seviyesindeki beklentinin
üzerinde artış kaydetti. Veri, Fed’in 20-21
Eylül’deki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında
75 baz puan faiz artırması yönündeki beklentileri
destekledi.


