
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) bir haftalık repo faizini 100 baz puan düşüşle %13’ten %12’ye
çekti. Türkiye’de Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 arttı. Yurt İçi Üretici Fiyat
Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık %151,50, aylık %4,78 arttı. Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 94,3
değerini aldı.
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TCMB PPK Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
süpriz bir kararla politika faizini bir kez daha
düşürdü.

Para Politikası Kurulu (PPK) bir haftalık repo
faizini 100 baz puan düşüşle %13’ten %12’ye
çekerken, “finansal koşulların destekleyici
olmasının önemine” vurgu yaptı.

TCMB ağustos ayındaki toplantısında da
beklenmeyen bir kararla 100 baz
puanlık faiz indirimine gitmişti. Söz konusu
toplantıda indirime gerekçe olarak, “iktisadi
faaliyette bir miktar ivme kaybı” olduğuna
işaret edilmiş, “Mevcut görünüm altında
güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli
olduğu değerlendirilmiştir” ifadesi ile daha
fazla indirim olmayabileceği beklentisi güç
kazanmıştı. Söz konusu ifade faizin bir kez
daha indirildiği eylül karar metninde de yer
aldı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin
ortalama beklentisi %13 seviyesindeki
politika faizinin sabit bırakılması yönündeydi.

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

USD/TL 18,3140 18,5800 1,4% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 13,92 14,8 5,95%

EUR/TL 18,2940 18,4960 1,1% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 755,48 759,39 3,91

GBP/TL 20,9400 21,2070 1,3% BIST 100 Endeksi 3242,62 3491,54 7,13%

EUR/USD 0,9972 0,9939 -0,3% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 3,5591 3,6729 3,10%

GBP/USD 1,1420 1,1404 -0,1% Altın (USD/Ons) 1668,14 1715,76 2,78%

EUR/GBP 0,8732 0,8717 -0,2% Petrol (USD/Varil) 92,51 91,69 -0,89%
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Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül 2022

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık
%3,08 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında
bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık
ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre
%83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91
olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Eylül 2022

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %151,50,
aylık %4,78 arttı.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Eylül ayında bir önceki
aya göre %4,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre
%82,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %151,50 ve
on iki aylık ortalamalara göre %114,02 artış gösterdi.
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Dış Ticaret İstatistikleri, Ağustos 2022

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş
birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen
geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı
Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,1
artarak 21 milyar 337 milyon dolar, ithalat %40,4
artarak 32 milyar 531 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-
Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine
göre %18,2 artarak 165 milyar 608 milyon dolar, ithalat
%40,7 artarak 239 milyar 43 milyon dolar olarak
gerçekleşti.
Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı
ayına göre %159,9 artarak 4 milyar 307 milyon
dolardan, 11 milyar 194 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ağustos ayında
%81,4 iken, 2022 Ağustos ayında %65,6'ya geriledi.

Ekonomik Güven Endeksi, Eylül 2022

Ekonomik güven endeksi Eylül ayında aynı düzeyde
kalarak 94,3 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi
%0,3 oranında artarak 72,4 değerini, hizmet sektörü
güven endeksi %1,7 oranında artarak 118,2 değerini,
perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,7
oranında artarak 115,9 değerini, inşaat sektörü güven
endeksi %2,1 oranında artarak 88,1 değerini aldı. Reel
kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,2 oranında
azalarak 100,2 değerini aldı.



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.

FED Faiz Kararı

Fed (Amerikan Merkez Bankası) politika faizini 75
baz puan artırdı.
Piyasalarda, Fed'in enflasyonun 1980'lerden bu
yana en yüksek düzeye çıktığı ülkede fiyat artışlarını
dizginleyebilmek amacıyla faizleri bu yıl beşinci kez
artıracağı ve bu artışın yüzde 0,75 olacağı tahminleri
yaygındı.
Fiyat artışlarının hızını kesmeyi hedefleyen artış
sayesinde ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini
75 baz puan artırarak yüzde 3-3,25 aralığına
yükseltti.
Karar oybirliği ile alındı. Karar metninde
önümüzdeki toplantılarda faiz artışlarının devam
etmesinin uygun olacağı yönündeki yönlendirme
yeniden kullanıldı.
Enflasyon hedefinin yüzde 2 olduğu tekrar edildi.
Ağustos ayında ise enflasyon yıllık yüzde 8,3 olarak
kaydedilmişti.
Fed, bundan önceki iki toplantısında da faiz artışına
gitmişti.

BOE Faiz Kararı

İngiltere Merkez Bankası eylül toplantısında politika
faizini beklentilere paralel olarak 50 baz puan
artırarak yüzde 2,25’e yükselttiğini duyurdu.
Böylece politika faizi 2008’den beri en yüksek
seviyeye çıkmış oldu.
BoE ekonominin resesyona girdiğinin işaretlerine
rağmen enflasyona “güçle ve gerektiği şekilde”
yanıt vereceğini belirtti.


