
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir haftalık repo faizini 150 baz puan düşürerek %9,00’a çekti.
2022 yılı III. Çeyreğinde İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile %10,0 seviyesinde gerçekleşti. Eylül sonu
itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak
hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 185,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Merkezi yönetim bütçe dengesi ekim ayında 83,3 milyar lira açık verdi.
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TCMB PPK Faiz Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir
haftalık repo faizini 150 baz puan düşürerek %9,00’a
çekti. Para Politikası Kurulu’nun (PPK) metninde
karara gerekçe olarak, “Küresel büyümeye yönelik
belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin daha da arttığı
bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin
ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi ile arz
ve yatırım kapasitesindeki yapısal kazanımların
sürekliliği açısından finansal koşulların destekleyici
olması kritik önem arz etmesine” vurgu yapıldı.
Açıklamada, “Kurul, mevcut politika faizinin küresel
talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli
düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında
başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına
karar vermiştir” denildi.
PPK metninde öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
“Son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi
faizi makasının ilan edilen makroihtiyati tedbirlerin
katkısı ile geldiği denge yakından takip edilmektedir.
Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini
destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya
devam edecek ve ilave tedbirleri devreye alacaktır.

18.Kas 2.Ara Değişim 18.Oca 2.Ara Değişim

USD/TL 18,6230 18,6420 0,1% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 12,62 10,46 -20,65%

EUR/TL 19,3430 19,6450 1,5% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 593,05 511,2 -81,85

GBP/TL 22,1730 22,8290 2,9% BIST 100 Endeksi 4507,24 5040,3 10,58%

EUR/USD 1,0376 1,0529 1,5% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 3,7524 3,53 -6,30%

GBP/USD 1,1910 1,2242 2,7% Altın (USD/Ons) 1764,2 1799,33 1,95%

EUR/GBP 0,8714 0,8601 -1,3% Petrol (USD/Varil) 90,12 80,97 -11,30%
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İşgücü İstatistikleri, III.Çeyrek:Temmuz-Eylül2022

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15
ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı
III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 234 bin kişi
azalarak 3 milyon 433 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise
0,7 puanlık azalış ile %10,0 seviyesinde gerçekleşti.
İşsizlik oranı erkeklerde %8,7, kadınlarda %12,8
olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı III. çeyreğinde
bir önceki çeyreğe göre 123 bin kişi artarak 30
milyon 787 bin kişi, istihdam oranı ise değişim
göstermeyerek %47,5 oldu. Bu oran erkeklerde
%64,9 iken kadınlarda %30,5 olarak gerçekleşti.

Piyasa Katılımcıları Anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör
ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile
yaptığı kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde
yılsonu enflasyon beklentisi %68,06 oldu. Ekim
anketinde yılsonu enflasyon tahmini %67,78
seviyesindeydi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi %37,47, Ekim 2022
anket tahmini: %37,34
24 ay sonrası TÜFE beklentisi %20,76, Ekim 2022
anket tahmini: %21,17
Yılsonu dolar/TL 19,5422, Ekim 2022 anket
tahmini: 19,8169
2022 büyüme beklentisi %5,1, Ekim 2022 anket
tahmini: %5,1
2023 büyüme beklentisi: %4,1, Ekim 2022 anket
tahmini: %4,2

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre,
Eylül sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın
vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi
kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli
dış borç stoku, 185,3 milyar dolar düzeyinde
gerçekleşti.
Bu veride Ağustos ayında 185,9 milyar dolarla rekor
kırılmıştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre
Eylül sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku 2021 yıl
sonuna göre yüzde 14,7 artışla 139,5 milyar dolara
yükseldi.
Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9,6
oranında artarak 56,3 milyar dolar olurken, diğer
sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 16,1
artarak 51,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli
krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,1 oranında
azalarak 9,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.



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.

TCMB’den ZK Komisyon Düzenlemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi Ağustos
2020’den bu yana ilk kez tek haneye düşürmesinin
ardından bankaların yabancı para zorunlu
karşılıklara ödediği
komisyon uygulamasında değişikliğe gitti.
TL mevduat/katılım payı oranı yüzde 50’den düşük
olan bankaların zorunlu karşılıklarına uygulanan
komisyon %3’ten %8’e yükseltildi. TL payı %50-%60
arasında olan bankaların zorunlu karşılıklarından ise
%3 komisyon alınacak. TL mevduat oranı %60’ın
üzerinde olan bankalara ise herhangi bir komisyon
uygulanmayacak. Yeni oranlar 23 Aralık hesaplama
tarihinden itibaren uygulanacak. TCMB, bankaların
dövizden TL’ye dönüşlere göre belirlenen komisyon
uygulamasına ise 23 Aralık hesaplama tarihi
itibariyle son verme kararı aldı. Bu kalemde
komisyon oranı yüzde 5 olarak uygulanıyordu.

Merkezi Yönetim Bütçesi

Merkezi yönetim bütçe dengesi ekim ayında 83,3
milyar lira açık verdi. Bütçe açığı eylül ayında 78,6
milyar lira olarak gerçekleşmişti.
10 aylık bütçe açığı 128,8 milyar lira oldu.
Faiz dışı denge ekimde 22,1 milyar lira açık verdi,
Ocak-Ekim faiz dışı fazlası 139,5 milyar lira oldu.
Ekim ayı bütçe gelirleri 224,2 milyar lira olurken,
bütçe giderleri 307,4 milyar lira oldu.
Personel giderleri 63,1 milyar TL oldu. Cari
transferler 102,9 milyar TL olarak gerçekleşti.
Kur korumalı mevduatlara ilişkin ekimde bütçeden
6,67 milyar TL harcama yapıldı. Bu rakam eylül
ayında 9,3 milyar TL düzeyindeydi. Bu yılın ilk 10
ayında KKM’ye ilişkin bütçeden yapılan giderler 91,6
milyar TL’yi buldu.
Vergi gelirleri 181,8 milyar TL olarak gerçekleşti.


