
TCMB Para Politikası Kurulu, Mart ayında politika faizini beklendiği üzere %14'te sabit tutu. İşsizlik oranı
2021 yılında 1,1 puanlık azalış ile %12,0 seviyesinde gerçekleşti. Ekonomik güven endeksi Şubat ayında
98,2 iken, Mart ayında %2,5 oranında azalarak 95,7 değerine düştü. Dış ticaret verilerine göre; ihracat
2022 yılı Şubat ayında, 20 milyar 4 milyon dolar, ithalat 27 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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TCMB PPK Kararı, Mart 2022

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK)
politika faizini beklendiği üzere %14'te sabit tutarken;
atılan "kararlı" adımlar, küresel barış ortamının
yeniden tesisi ve baz etkilerinin ortadan kalkmasıyla
dezenflasyonist sürecin başlayacağını söyledi.

PPK açıklamasında, "Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı
ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla
sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış
ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz
etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist
sürecin başlayacağını öngörmektedir" dedi.

Bu çerçevede politika faizinin sabit tutulmasına karar
verildiği PPK toplantısında, "Alınmış olan kararların
birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu
dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde
kurumsallaşması amacıyla TCMB'nin tüm politika
araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik
eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden
geçirme süreci devam etmektedir" denildi.

Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte etki
eden faktörlere "sıcak çatışma ortamının yol açtığı
enerji maliyeti artışlarını" ekleyen PPK, diğer nedenleri
ise "ekonomik temellerden uzak fiyatlama
oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve
tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik
süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve
talep gelişmeleri" olarak sıraladı.

15.Mar 4.Nis Değişim 15.Mar 4.Nis Değişim

USD/TL 14,6410 14,6940 0,4% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 23,68 23,21 -2,02%

EUR/TL 16,1380 16,1830 0,3% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 635,46 559,86 -75,60

GBP/TL 19,1600 19,2790 0,6% BIST 100 Endeksi 2092 2283,54 8,39%

EUR/USD 1,1002 1,1006 0,0% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 2,0975 2,3786 11,82%

GBP/USD 1,3072 1,3115 0,3% Altın (USD/Ons) 1921,83 1935 0,68%

EUR/GBP 0,8417 0,8392 -0,3% Petrol (USD/Varil) 96,41 101,38 4,90%



www.neareastbank.com

İşgücü İstatistikleri, 2021

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021
yılında bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak 3
milyon 919 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,1 puanlık
azalış ile %12,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı
erkeklerde %10,7 iken kadınlarda ise %14,7 olarak
tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılında bir önceki yıla
göre 2 milyon 102 bin kişi artarak 28 milyon 797 bin
kişi, istihdam oranı ise 2,5 puanlık artış ile %45,2 oldu.
Bu oran erkeklerde %62,8 iken kadınlarda %28,0 olarak
gerçekleşti.

İşgücü 2021 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 981
bin kişi artarak 32 milyon 716 bin kişi, işgücüne katılma
oranı ise 2,3 puanlık artış ile %51,4 olarak gerçekleşti.
İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,3, kadınlarda
ise %32,8 oldu.

Ekonomik Güven Endeksi, Mart 2022

Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 98,2 iken, Mart
ayında %2,5 oranında azalarak 95,7 değerine düştü.
Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim
(imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat
sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden
kaynaklandı. Bir önceki aya göre Mart ayında reel
kesim güven endeksi %1,6 oranında azalarak 108,2
değerini, hizmet sektörü güven endeksi %6,2 oranında
azalarak 111,3 değerini, perakende ticaret sektörü
güven endeksi %3,1 oranında azalarak 116,0 değerini,
inşaat sektörü güven endeksi %2,0 oranında azalarak
81,0 değerini aldı. Tüketici güven endeksi %1,9
oranında artarak 72,5 değerini aldı.



www.neareastbank.com

Dış Ticaret İstatistikleri, Şubat 2022

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş
birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında
üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022
yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,4
artarak 20 milyar 4 milyon dolar, ithalat %44,5 artarak
27 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-
Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre
%21,4 artarak 37 milyar 580 milyon dolar, ithalat
%49,2 artarak 55 milyar 733 milyon dolar olarak
gerçekleşti.

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına
göre %135,5 artarak 3 milyar 347 milyon dolardan, 7
milyar 881 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı
karşılama oranı 2021 Şubat ayında %82,7 iken, 2022
Şubat ayında %71,7'ye geriledi.

Türkiye İmalat PMI Mart Ayı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI, martta
49,4’e gerileyerek son 10 ayda ilk kez eşik değer kabul
edilen 50 seviyesinin altına indi.
Açıklamada, “Ukrayna’nın işgali, ihracat talebindeki
artışın da ivme kaybetmesine yol açtı. İstihdam artışı
da yavaşlayarak 22 aydır süregelen genişleme
döneminin en düşük oranında kaydedildi” denildi.
“Türk lirasındaki değer kaybı ve Ukrayna’daki savaş,
ham madde fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.
Girdi maliyetleri enflasyonu son beş ayın en düşük
seviyesine gerilemekle birlikte yüksek seviyelerini
korudu. Ankete katılan bazı firmalar petrol
fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekti.”
Üretimde en belirgin yavaşlama metalik olmayan
mineral ürünler sektöründe yaşanırken üretimini
artıran iki sektör giyim ve deri ürünleri ile kara ve deniz
taşıtları oldu.
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FED Faiz Kararı

Amerikan Merkez Bankası Fed, faizleri çeyrek puan
artırdı ve bu yılın geri kalanındaki altı toplantı için faiz
artışı sinyali verdi.
Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed üyeleri 1’e karşı 8
oyla 25 baz puanlık faiz artırıma kararı aldı. Fed
böylece 2018’den bu yana ilk faiz artışını
gerçekleştirmiş oldu.
St. Louis Fed Başkanı James Bullard oyunu 50 baz
puanlık faiz artışından yana kullandı. Powell, Federal
Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından
düzenlediği basın toplantısında, “Amerikan
ekonomisi çok güçlü ve daha sıkı para politikasını
kaldırmak için iyi bir konumda” dedi. Gerekirse
politikayı daha hızlı sıkılaştırabileceklerini belirten
Powell, “Enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde
yukarı yönlü baskının devam etme risklerine karşı
dikkatliyiz” ifadelerini kullandı.

BOE Faiz Kararı

İngiltere Merkez Bankası (BOE) politika faizini
aralıksız üçüncü toplantısında yükselterek,
pandemi öncesi seviyelere çıkardı ve Ukrayna
savaşı nedeniyle enflasyonun yılın geri kalanında
%8’in üzerine çıkacağı uyarısında bulundu.
Politika faizinin 25 baz puanlık artışla %0,75’e
çıkarılması kararı 1’e karşı 8 oyla alındı. BOE
Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe faizin sabit
bırakılması yönünde oy kullandı. Bu adımla BOE,
para politikasını belirlemede bağımsızlık
kazandığı 1977’den bu yana en hızlı sıkılaşma
sürecini gerçekleştirmiş oldu.
BOE enflasyonun yılın ikinci çeyreğinde
enflasyonun, mevcut durumda %7,5
seviyesinden, %8’e yükseleceğini; yılın geri kalan
kısmında ise bu seviyenin üzerinde tepe
yapacağını öngördü. BOE’nin enflasyon tahmini
%2 seviyesinde bulunuyor.


