PİYASA BÜLTENİ
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Değişim
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Değişim

USD/TL

14,6510

14,8440

1,3%

2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi

20,92

20,69

-1,11%

EUR/TL

15,8360
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-0,5% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan)

592,02

617,01

24,99

GBP/TL

19,1010
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-2,4% BIST 100 Endeksi

2500,47

2463,88
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EUR/USD
GBP/USD
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1,0600
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-1,9% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi
-3,9% Altın (USD/Ons)
1,9% Petrol (USD/Varil)

2,8392
1988,9
111,46

2,967
1895,71
110,33

4,31%
-4,92%
-1,02%

EUR/GBP

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın yıl sonu enflasyon
tahmininin %23,2’den %42,8’e yükseltildiğini açıkladı. IMF Türkiye için 2022 yılsonu TÜFE tahminini
%52,4 tahminini yaptı, 2023 yıl sonu yıllık TÜFE tahmini ise %29,7 oldu. Ekonomik güven endeksi Mart
ayında 95,7 iken, Nisan ayında 94,7 değerine düştü. Dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Mart
ayında 22 milyar 709 milyon dolar, ithalat 30 milyar 878 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TCMB Enflasyon Raporu

IMF Türkiye Tahminleri

Yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu sunumunu
gerçekleştiren Kavcıoğlu, “Sürdürülebilir cari
dengenin fiyat istikrarı için önemli olduğuna
işaret etti ve altın ve enerji hariç yıllık cari
dengede iyileşme olduğunu belirtti. Kavcıoğlu
Rusya-Ukrayna çatışmasının küresel ekonomiyi
emtia ve tedarik zinciri kanalları üzerinden
etkilediğini belirterek “dünyada manşet ve
çekirdek enflasyon yüksek seviyelere ulaşmıştır”
dedi.

IMF’in Dünya Ekonomik Görünüm nisan raporunda
Türkiye tüketici fiyatlarının 2022’de ortalama
%60,5, 2023’te ise ortalama %37,2 artacağı tahmin
edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın yıl sonu
enflasyon tahmininin %23,2’den %42,8’e
yükseltildiğini açıkladı.

IMF Türkiye’nin 2022’de %2,7, 2023’te ise %3
büyümesini bekliyor.

Kavcıoğlu, 2023 yıl sonu enflasyon tahmininin ise
%8,2’den %12,9’a çıkarıldığını belirtti.
2022 ortalama ham petrol fiyatı varsayımı $102,2,
önceki: $80,4 oldu.
2022 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini %49,
önceki: %24,2 oldu.
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IMF 2022 yılsonu TÜFE için ise %52,4 tahminini
yaptı, 2023 yıl sonu yıllık TÜFE tahmini ise %29,7
oldu.

IMF Türkiye cari denge/GSYH oranını 2022 için %5,7, 2023 için -%2 bekliyor.
IMF işsizlik oranı beklentisi 2022 için %11,3, 2023
için %10,6.

Ekonomik Güven Endeksi 94,7 oldu.
Ekonomik güven endeksi Mart ayında 95,7 iken, Nisan
ayında %1,1 oranında azalarak 94,7 değerine düştü.
Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve reel
kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki
düşüşlerden kaynaklandı.
Bir önceki aya göre Nisan ayında tüketici güven
endeksi %7,3 oranında azalarak 67,3 değerini, reel
kesim güven endeksi %0,5 oranında azalarak 107,7
değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi %3,0
oranında artarak 114,6 değerini, perakende ticaret
sektörü güven endeksi %2,9 oranında artarak 119,4
değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,0 oranında
artarak 83,5 değerini aldı.
Dış Ticaret İstatistikleri, Mart 2022
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş
birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında
üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022
yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,8
artarak 22 milyar 709 milyon dolar, ithalat %30,7
artarak 30 milyar 878 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı OcakMart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre
%20,6 artarak 60 milyar 201 milyon dolar, ithalat
%42,0 artarak 86 milyar 607 milyon dolar olarak
gerçekleşti.
Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına
göre %75,1 artarak 4 milyar 666 milyon dolardan, 8
milyar 169 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı
karşılama oranı 2021 Mart ayında %80,2 iken, 2022
Mart ayında %73,5'e geriledi.

Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı %138,5 artarak
11 milyar 74 milyon dolardan, 26 milyar 406 milyon
dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021
Ocak-Mart döneminde %81,8 iken, 2022 yılının aynı
döneminde %69,5'e geriledi.
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TCMB’den Zorunlu Karşılık Açıklaması
Merkez Bankası (TCMB) TL cinsi zorunlu
karşılıklara uyguladığı faiz oranını sıfıra çekerken,
gerçek kişilerde dövizden dönüşüme uyguladığı
ilave faiz ödemesini de sonlandırdı.
TCMB dövizden TL'ye dönüşüm sağlayamayanlar
için döviz hesaplarına %1.5 olarak daha önce
uygulayacağını açıkladığı komisyon sisteminde
değişikliğe de gitti. TCMB, bankalara gönderdiği
yazı ile gerçekleştirdiği değişikliklerin 15 Nisan
tesis tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti.
Değişiklik öncesi zorunlu karşılıklara TL payını
artırıcı yönde %8.5 ile %14 arasında farklılaşan
faiz oranları uygulanıyordu.
TCMB gönderdiği yazıda, "Türk lirası cinsinden
tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak
faiz/nema oranı yüzde sıfır olarak belirlenmiş ve
yurt içi yerleşik gerçek kişilere ait hesapların
dönüşümüne bağlı olarak Türk lirası zorunlu
karşılıklara
ilave
faiz/nema
ödenmesi
uygulamasına son verilmiştir" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi
büyümesini kontrol altına almak ve dövizden liraya
geçişi teşvik etmek için bir dizi zorunlu karşılık tedbiri
açıkladı. TCMB yaptığı açıklamada KOBİ, esnaf,
ihracat-yatırım, tarımsal krediler hariç tutulmak
üzere ticari nakit kredilerin zorunlu karşılığa tabii
tutulduğunu belirtti.
Bu kapsamda bankalar 1 Nisan 2022 tarihinden
itibaren dörder haftalık dönemlerde kullandırılan
ticari kredilerin %10’unu zorunlu karşılık olarak
ayıracak. 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 31 Aralık
2021 tarihine göre kredi büyüme oranı yüzde 20’nin
üzerinde olan bankaların, 31 Mart 2022 ve 31 Aralık
2021 tarihlerinde mevcut kredi bakiyeleri arasındaki
farkın yüzde 20’si oranında zorunlu karşılığı 6 ay
boyunca tesis etmesi kararlaştırıldı. Finansman
şirketlerinin %0 olan zorunlu karşılık oranları
bankalar ile aynı seviyeye getirildi, yurt içi bankalara
olan yükümlülükleri zorunlu karşılık kapsamına alındı.
Bu değişiklik, tesisi 13 Mayıs 2022 tarihinde
başlayacak olan 29 Nisan 2022 tarihli hesaplama
döneminden itibaren geçerli olacak.

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.

