
TCMB Para Politikası Kurulu, Nisan ayında politika faizini beklendiği üzere %14'te sabit tutu. Türkiye’de
2022 yılıMart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE %61,14, ÜFE ise %114,97 arttı. Türkiye’de kısa
vadeli dış borç stoku şubat sonu itibarıyla 2021 yıl sonuna göre %8,5 oranında artışla 130,5 milyar dolar
olarak gerçekleşti. Ödemeler dengesi şubat ayında $5,15 milyar cari açık verirken, Merkezi yönetim
bütçe dengesi mart ayında 69 milyar lira açık verdi.
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TCMB PPK Kararı, Nisan 2022

Türkiye Cumuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika
faizini beklentilere paralel şekilde %14 seviyesinde
bıraktı. 

Merkez Bankası ayrıca makroihtiyati politika setinin
güçlendirilmesine karar verildiğini belirtti.

Bloomberg anketine katılan 17 ekonomistin tamamı
faizin mevcut seviyede korunmasını bekliyordu. Son
karar ile birlikte bu yılın ilk dört Para Politikası Kurulu
(PPK) toplantısı da pas geçilmiş oldu.

Merkez Bankası karar metninde, “TCMB’nin tüm
politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı
teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi
gözden geçirme süreci devam etmektedir.” ifadelerini
kullandı. Metinde, geçen aydan farklı olarak
“Makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar
vermiştir” denildi.

PPK metninde öne çıkan diğer bazı ifadeler şöyle:

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.

Kurul, uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de
dâhil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve
erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun
şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal
istikrar açısından önemli olduğunu
değerlendirmiştir.

4.Nis 18.Nis Değişim 4.Nis 18.Nis Değişim

USD/TL 14,6940 14,6510 -0,3% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 23,21 20,92 -10,95%

EUR/TL 16,1830 15,8360 -2,2% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 559,86 592,02 32,16

GBP/TL 19,2790 19,1010 -0,9% BIST 100 Endeksi 2283,54 2500,47 8,68%

EUR/USD 1,1006 1,0802 -1,9% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 2,3786 2,8392 16,22%

GBP/USD 1,3115 1,3033 -0,6% Altın (USD/Ons) 1935 1988,9 2,71%

EUR/GBP 0,8392 0,8289 -1,2% Petrol (USD/Varil) 101,38 111,46 9,04%
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Tüketici Fiyat Endeksi, Mart 2022

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki
aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre
%22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on 
iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2022

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya
göre %9,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,31,
bir önceki yılın aynı ayına göre %114,97 ve on iki aylık
ortalamalara göre %64,30 artış gerçekleşti.
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KKTC Tüketici Fiyat Endeksi, Mart 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 %13.05, bir önceki yılın Aralık ayına göre %27.73
ve bir önceki yılın aynı ayına göre %83.19 değişim
gerçekleşmiştir.

İşgücü İstatistikleri, Şubat 2022

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve
daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Şubat
ayında bir önceki aya göre 178 bin kişi azalarak 3
milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık
azalış ile %10,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı
erkeklerde %9,3 iken kadınlarda ise %13,4 olarak
tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir
önceki aya göre 90 bin kişi artarak 30 milyon 6 bin kişi,
istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %46,6 oldu.
Bu oran erkeklerde %64,0 iken kadınlarda %29,6 olarak
gerçekleşti.
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Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Şubat Verileri

Türkiye’de kısa vadeli dış borç stoku şubat sonu
itibarıyla 2021 yıl sonuna göre %8,5 oranında artışla
130,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli dış
borç stoku ocak sonunda 125,4 milyar dolar
düzeyinde gerçekleşmişti.
Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, söz
konusu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış
borç stoku %6,2 oranında artarak 54,7 milyar dolar
olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku
% 7,6 oranında artarak 46 milyar dolara çıktı
Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya
daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak
hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç
stoku 176,4 milyar ABD doları düzeyinde
hesaplandı.

Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Mart Verileri

Merkezi yönetim bütçe dengesi mart ayında 69
milyar lira açık verdi. Denge Mart 2021’de 23,8
milyar lira fazla vermişti. Faiz dışı denge Mart
2022’de 42 milyar lira açık verdi, Mart 2021: 38
milyar lira fazla
Mart ayında faiz hariç giderler %104 artışla 198
milyar TL oldu. Bu artışta cari transferlerin %85,7,
borç vermenin %1.033 artması etkili oldu. Mart
ayında bütçeden Botaş’a borç verme ve cari
transfer yoluyla 39,5 milyar TL aktarıldı.
Mart ayında faiz harcamaları 26,9 milyar lira.
Ocak-Mart döneminde bütçe 30,8 milyar lira fazla
verdi, Ocak-Mart 2021:22,8 milyar lira fazla. Ocak-
Mart faiz dışı fazla 115,6 milyar lira, Ocak-Mart
2021: 71,7 milyar lira

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör
ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile
yaptığı nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl
sonu enflasyon beklentisi %46,44 oldu. Mart
anketinde yıl sonu enflasyon tahmini %40,47
seviyesindeydi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi %28,41,Mart 2022
anket tahmini: %26,43
24 ay sonrası TÜFE beklentisi %17,68,Mart 2022
anket tahmini: %17,03
Yıl sonu dolar/TL 16,8481, Mart 2022 anket
tahmini: 16,6774
2022 büyüme beklentisi %3,2, Mart 2022 anket
tahmini: %3,4
2023 büyüme beklentisi: %4,0, Mart 2022 anket
tahmini: %4,2

Cari İşlemler Dengesi

Ödemeler dengesi şubat ayında $5,15 milyar cari
açık verdi. Cari açık ocak ayında $7,11 milyar açık
vermişti. Bloomberg anketinde beklenti şubat
ayında cari açığın $5,30 milyar seviyesinde
gerçekleştiği yönündeydi.
12 aylık cari işlemler açığı $21,8 milyar oldu.
Portföy yatırımları $765 milyon tutarında net çıkış
kaydetti.
Resmi rezervlerde $2,22 milyar doları net azalış
gözlendi.
Net hata noksan kalemi şubatta $511 milyon, Ocak-
Şubat’ta $2,02 milyar açık verdi.



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.

İngiltere’de TÜFE Verisi

İngiltere’de enflasyon geçen ay %7 ile 30 yılın en
yüksek seviyesine yükseldi. Bu oran, Bloomberg
anketindeki %6,7’lik beklentinin ve şubat ayında
açıklanan %6,2’lik artışın üzerinde oldu.
Ülkede aylık enflasyon %0,8’lik tahminin üzerinde
%1,1 olarak açıklandı. Enerji tavan fiyatlarında %54
artışın devreye girmesiyle enflasyonun boyutu bu ay
daha çarpıcı hale gelecek.
Mart ayı verisi ile ülkede enflasyon aralıksız 6 ay
boyunca yükselmiş oldu. Yükseliş yakıt, metaller ve
ikinci otomobiller dahil olmak üzere ekonomi
genelinde fiyatlarda yaşanan genel bir artıştan
kaynaklandı. Restoranlar, otel, mobilya, giyim ve
ayakkabı maliyetleri de veriye yukarı yönlü katkı
yaptı.
Mayıs ayında faiz oranlarını dördüncü kez artırmaya
hazırlanan İngiltere Merkez Bankası, enflasyonun -
bu yıl çift haneliye ulaşma riskiyle birlikte - nisan
verisi açıklandığında %8’e ulaşmasını bekliyor.

ABD’de TÜFE ve ÜFE Verileri

ABD’de tüketici fiyatları mart ayında yıllık bazda
Aralık 1981’den bu yana en yüksek artışı
gerçekleştirirken, Fed’in gelecek ay faiz
oranlarını yarım puan artıracağı beklentilerini
destekledi.
Tüketici fiyat endeksi şubat ayındaki %7,9’luk
yıllık yükselişin ardından martta bir önceki yıla
göre %8,5 artış kaydetti. TÜFE bir ay öncesine
göre %1,2 yükseldi. Bu da 2005’ten bu yana en
yüksek artışa işaret etti. Aylık artışın yarısına
benzin maliyetleri neden oldu.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin
beklentisi TÜFE’de yıllık %8,4 ve aylık %1,2 artış
açıklanması yönündeydi.
ABD’de Üretici Fiyat Endeksi mart ayında bir
önceki yılın aynı dönemine göre %11,2 ile rekor
düzeyde arttı. Bloomberg anketinde %10,6
seviyesinde bir artış açıklanması bekleniyordu.
Şubat üretici enflasyonu verisi %10’dan %10,3’e
revize edildi.
ÜFE’de aylık artış da %1,4 ile %1,1 seviyesindeki
beklentinin üzerinde gerçekleşti.


