
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) bir haftalık repo faizini %12’den %10,50’ye indirdi. Dış ticaret verilerine
göre; Türkiye’de ihracat 2022 yılı Eylül ayında, 22 milyar 612 milyon dolar, ithalat 32 milyar 208 milyon
dolar olarak gerçekleşti. Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 97,1 değerini aldı. Eylül ayında bütçe 78,6
milyar TL aylık açık verdi.

PİYASA BÜLTENİ
KASIM 2022-SAYI:20

www.neareastbank.com

TCMB PPK Kararı Ekim 2022

Para Politikası Kurulu (PPK) bir haftalık repo faizini
%12’den %10,50’ye indirdi. TCMB ağustos ve eylül
aylarındaki sürpriz kararlarıyla faizde toplam 200 baz
puan indirime gitmişti. TCMB karar metninde
indirime gerekçe olarak “finansal koşulların
destekleyici olması kritik önem arz etmektedir”
ifadesi kullanıldı.

TCMB PPK metninde “Değerlendirme süreçleri
tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika
adımları para politikası aktarım mekanizmasının
etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam
edilecektir” diyerek liralaşma yönünde daha fazla
adım gelebileceği sinyalini vermeye devam etti.

TCMB ayrıca kasım toplantısı için “benzer bir adım
atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona

erdirilmesi gündeme alındı” açıklamasını yaptı.

19.Eki 2.Kas Değişim 19.Eki 2.Kas Değişim

USD/TL 18,5940 18,6260 0,2% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 15,18 14,46 -4,98%

EUR/TL 18,2620 18,4280 0,9% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 734,32 657,46 -76,86

GBP/TL 20,9290 21,3970 2,2% BIST 100 Endeksi 3862,61 4073,22 5,17%

EUR/USD 0,9816 0,9886 0,7% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 4,069 4,0339 -0,87%

GBP/USD 1,1249 1,1487 2,1% Altın (USD/Ons) 1639,76 1649,05 0,56%

EUR/GBP 0,8726 0,8607 -1,4% Petrol (USD/Varil) 89,69 88,27 -1,61%
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Dış Ticaret İstatistikleri, Eylül 2022

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş
birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen
geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı
Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2
artarak 22 milyar 612 milyon dolar, ithalat %38,1
artarak 32 milyar 208 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-
Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre
%17,0 artarak 188 milyar 152 milyon dolar, ithalat
%40,4 artarak 271 milyar 249 milyon dolar olarak
gerçekleşti.

Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına
göre %268,1 artarak 2 milyar 607 milyon dolardan, 9
milyar 595 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı
karşılama oranı 2021 Eylül ayında %88,8 iken, 2022
Eylül ayında %70,2'ye geriledi.

Ekonomik Güven Endeksi, Ekim 2022

Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 94,3 iken, Ekim
ayında %3,0 oranında artarak 97,1 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven
endeksi %5,3 oranında artarak 76,2 değerini, reel
kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,8 oranında
artarak 102,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi
%0,9 oranında artarak 119,3 değerini, perakende
ticaret sektörü güven endeksi %3,0 oranında artarak
119,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,8
oranında artarak 90,5 değerini aldı.
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TCMB Enflasyon Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın son
Enflasyon Raporu’nda 2022 yılsonu enflasyon
tahminini %60,4’ten %65,2’ye yükseltti. TCMB
Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise 350 baz puan faiz
indirdiklerini hatırlatarak “alınan kararların
ekonominin dayanıklılığını artıracağını” belirtti.
TCMB 2023 yılsonu enflasyon tahminini ise
temmuzdaki %19,2’den %22,3’e yükseltti.
2022 yılsonu gıda fiyat enflasyonu %75, temmuz
tahmini %71,3.
2022 ortalama petrol fiyatları $100,5 temmuz
tahmini $99,6.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu sunumda yaptığı
açıklamada, 350 baz puanlık faiz indirim döngüsü
için “Aldığımız kararların, 2023 yılı içerisinde
ekonomimizin dayanıklılığını artırarak arzın,
yatırımların ve ihracatın sürekliliğine önemli
ölçüde katkı sağlayacağını öngörüyoruz” dedi.
Diğer önemli açıklamalar ise şöyle aktarıldı:
“Küresel büyümeye yönelik karamsarlığın arttığı ve
jeopolitik risklerin sürekli tırmandığı bir dönemden
geçiyoruz. Böyle bir ortamda, yapısal olarak
güçlenen cari fazla kapasitemizin en önemli unsuru
olan sanayi üretiminde yakaladığımız ivmenin ve
istihdamdaki artışın sürdürülmesi için finansal
koşulların, özellikle finansman maliyeti kanalıyla
destekleyici olması gerektiğini düşünüyoruz”.
“Politika faizi, hedefli krediler, makroihtiyati
önlemler, teminat yapısının iyileştirilmesi ve rezerv
kaynaklarının yönetilmesine ilişkin
uygulamalarımızın tek bir politika çerçevesinin
tamamlayıcı parçaları olarak ele alınmaları
gerektiğini düşünüyoruz”.

Bütçe Dengesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Eylül ayına ilişkin
merkezi yönetim bütçe istatistiklerine göre Eylül
ayında bütçe 78,6 milyar TL ile 2022'nin en yüksek
aylık açığını verdi. Faiz dışı denge ise 45,5 milyar TL
açık kaydetti. Aynı dönemde faiz harcamaları 33
milyar TL'yi aştı.



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.

ECB Faiz Kararı

ECB yetkilileri mevduat faizini, ana refinansman
faizini ve marjinal borç verme faizini 75’er baz puan
artışla sırasıyla %1,5, %2 ve %2,25’e yükseltti.
Bu kararla banka, enerji krizinin göbeğindeki Euro
Bölgesi’nde %2 seviyesindeki hedefin 5 katına çıkan
enflasyonun kontrolünü eline almaya kararlı
olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.
ECB yaptığı açıklamada, “Enflasyon hala çok yüksek
ve uzun bir süre hedefin üzerinde kalacak. Yönetim
Konseyi enflasyonun %2 orta vadeli hedefine uygun
bir zamanda dönmesini sağlamak için faiz oranlarını
daha da artırmayı bekliyor” dedi.
Yetkililer ayrıca, TLTRO’lar olarak bilinen bankalara
sağlanan 2 trilyon eurodan (2 trilyon dolar) fazla
ultra ucuz pandemi dönemi kredilerinin şartlarını da
sertleştirdi. Bu işlemler, hızlı faiz artırımlarının,
bankaların TLTRO nakitlerini ECB hesaplarına park
etmelerine ve risksiz bir gelir elde etmelerine
olanak sağlamasıyla son dönemde sorunlu hale
gelmişti.
Yetkililer, bankaların ECB’de tutmaları gereken
rezervlere ödedikleri faizi de mevduat faizine denk
gelecek şekilde indirdiler.


