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Türkiye’de Sanayi üretimi yıllık %0,4 arttı. TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre %85,51, ÜFE’deki değişim ise bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 oldu. Eylül ayında İşsizlik
oranı %10,1 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari denge
eylülde $2,97 milyar açık verdi.

Sanayi Üretim Endeksi, Eylül 2022
Sanayi üretimi yıllık %0,4 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı)
incelendiğinde, 2022 yılı Eylül ayında madencilik ve
taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı
ayına göre %16,5 azaldı, imalat sanayi sektörü
endeksi %1,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi
%2,4 azaldı.
Sanayi üretimi aylık %1,6 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Eylül
ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir
önceki aya göre %2,6, imalat sanayi sektörü endeksi
%1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi
ve dağıtımı sektörü endeksi %1,7 azaldı.

www.neareastbank.com

Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2022
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında
bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık
ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre
%85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26
olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2022
2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki
aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre
%96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve
on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

www.neareastbank.com

KKTC Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 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 %3.42, bir önceki yılın Aralık ayına göre %81.64
ve bir önceki yılın aynı ayına göre %120.72 değişim
gerçekleşmiştir.

İşgücü İstatistikleri, Eylül 2022
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve
daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Eylül
ayında bir önceki aya göre 120 bin kişi artarak 3
milyon 482 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık
artış ile %10,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı
erkeklerde %8,8 iken kadınlarda %12,8 olarak tahmin
edildi.
İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Eylül ayında bir
önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 30 milyon 867 bin
kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %47,6
oldu. Bu oran erkeklerde %65,0 iken kadınlarda
%30,6 olarak gerçekleşti.

www.neareastbank.com

Cari Denge Verisi

FED Faiz Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre
cari denge eylülde $2,97 milyar açık verdi.
Bloomberg anketinde medyan beklenti $2,5 milyar
cari açık verileceği yönündeydi.
12 aylık cari açık $39,2 milyar seviyesinde
gerçekleşti.
Eylül açığında bir yıl öncesine göre neredeyse $7
milyar artan $8,1 milyar dolarlık dış ticaret açığı
etkili oldu.
Seyahat gelirleri $4,56 milyar dolar ile açığın
genişlemesini sınırladı.
Finansman tarafında ise doğrudan yatırımlardan
kaynaklanan net girişler $488 milyon oldu.
Portföy yatırımları eylülde $3,37 milyar dolar net
çıkış kaydetti.
Resmi rezervlerde $1,66 milyar azaldı.
Net hata noksan kalemi eylülde $2,61 milyar dolar
net giriş kaybetti. Ocak-Eylül net hata noksan
girişleri $24,9 milyar boyutunda gerçekleşti. 2021
aynı dönemde net hata noksan girişi $10,7 milyar
seviyesindeydi.

ABD Merkez Bankası Fed iki günlük Federal Açık
Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz
kararını açıkladı. Fed piyasa beklentilerine paralel
olarak faizi 75 baz puan artırırken, sıkılaşma
sürecinde son aşamaya girildiğine yönelik sinyaller
verdi.
Fed Başkanı Jerome Powell ise faiz artışlarına ara
vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu belirtti.
Bununla birlikte Powell Aralık toplantısında daha
sınırlı faiz artışının gündeme gelmesinin olası
olduğunu belirtti.
BOE Faiz Kararı
İngiltere Merkez Bankası (BOE) 40 yılın zirvesindeki
enflasyonu dizginlemek için politika faizini 75 baz
puan artırarak yüzde 3'e yükseltti. Banka böylece
1989'dan bu yana görülen en büyük faiz artışını
yaptı.
Banka izlenen patikanın 2 yıllık bir resesyona neden
olabileceği tahminini paylaştı.

Kaynaklar: TÜİK, Bloomberg, TCMB, İSO, T.C. Ticaret Bakanlığı, KKTC DPÖ.

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.

