
Türkiye genelinde 2021 yılı IV. çeyreğinde işsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile %11,2 seviyesinde
gerçekleşti. Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 100,8 iken, Şubat ayında %2,6 oranında azalarak 98,2
değerine düştü. Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku, Aralık 2021 sonu itibarıyla, 2020 yıl sonuna göre
%10,2 oranında artışla 125,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

PİYASA BÜLTENİ
MART 2022-SAYI:5

www.neareastbank.com

İşgücü İstatistikleri, IV. Çeyrek: Ekim - Aralık, 2021

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki
kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı
2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 78
bin kişi azalarak 3 milyon 780 bin kişi oldu. Mevsim
etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,5 puanlık
azalış ile %11,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin
sayısı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe
göre 740 bin kişi artarak 29 milyon 927 bin kişi,
mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise
1,0 puanlık artış ile %46,7 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı IV.
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 661 bin kişi
artarak 33 milyon 706 bin kişi, mevsim etkisinden
arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık
artış ile %52,6 olarak gerçekleşti.

17.Şub 1.Mar Değişim 17.Şub 1.Mar Değişim

USD/TL 13,6330 13,9430 2,2% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 20,1 21,83 7,92%

EUR/TL 15,5320 15,6230 0,6% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 528,6 597,41 68,81

GBP/TL 18,5900 18,6850 0,5% BIST 100 Endeksi 2051,01 1961,23 -4,58%

EUR/USD 1,1372 1,1160 -1,9% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 2,0015 1,756 -13,98%

GBP/USD 1,3612 1,3397 -1,6% Altın (USD/Ons) 1887,11 1915,1 1,46%

EUR/GBP 0,8355 0,8331 -0,3% Petrol (USD/Varil) 91,77 101,12 9,25%
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Ekonomik Güven Endeksi, Şubat 2022

Ekonomik güven endeksi 98,2 oldu.

Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 100,8 iken,
Şubat ayında %2,6 oranında azalarak 98,2 değerine
düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici,
reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret
ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden
kaynaklandı.

Bir önceki aya göre Şubat ayında tüketici güven
endeksi %2,8 oranında azalarak 71,2 değerini, reel
kesim güven endeksi %1,8 oranında azalarak 109,9
değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,2 oranında
azalarak 118,7 değerini, perakende ticaret sektörü
güven endeksi %3,8 oranında azalarak 119,8 değerini,
inşaat sektörü güven endeksi %3,3 oranında azalarak
82,7 değerini aldı.

PPK Toplantı Özetleri

17 Şubat tarihli Para Politikası Kurulu toplantısının
özetini yayınlayan TCMB, “Kurul, sürdürülebilir fiyat
istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve
kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte,
enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla
dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir.
Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına
karar vermiştir” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “kalıcı
liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika
çerçevesi gözden geçirme süreci yürüttüğünü”
yinelerken, bu süreçte, politika araçlarının Türk lirası
mevduat gelişiminin desteklenmesi, APİ fonlamasının
teminat yapısında Türk lirası cinsi varlıkların artırılması,
para takası (swap) miktarının kademeli şekilde
azaltılması ve döviz rezervlerinin güçlendirilmesi
istikametinde geliştirilmesine odaklanacağını açıkladı.



YASAL UYARI: Burada yer alan bilgiler, Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya
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Kaynaklar: TÜİK, Bloomberg, TCMB, İSO, T.C. Ticaret Bakanlığı.

Kur Korumalı Mevduat Sisteminin Kapsamı
Genişletildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının(TCMB) "Yurt
Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım
Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliği’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de
yayımlandı. Buna göre, Yurtdışında Yerleşik
Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM)
hesapları hakkındaki tebliğde değişikliğe gidilerek yurt
dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sermayedar
olduğu şirketler, yurtdışından getirdiği dövizleri TL
cinsine çevirerek kur korumalı mevduat hesabına
dahil olabilecek.

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku

Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku, Aralık 2021
sonu itibarıyla, 2020 yıl sonuna göre %10,2
oranında artışla 125,6 milyar dolar olarak
gerçekleşti.
Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %9,7
oranında azalarak $51,8 milyar olurken, diğer
sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %35,1
yükselişle $47,8 milyara çıktı.
Aralık 2021 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, $171,6
milyar düzeyinde gerçekleşti.


