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TCMB PPK Toplantı Özeti, Mayıs 2021

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para
Politikası Kurulu toplantı özetinde “Sıkı parasal
duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama
davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri
bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı
önemli bir tampon işlevi görecektir” ifadeleri yer
aldı. Toplantı özetinde kurulun, mayıs ayındaki
kapanma ve takip eden dönemdeki olası
açılmaya bağlı olarak hizmet enflasyonunda
geçici bir dalgalanma gözlenebileceğini not ettiği
belirtildi.

“TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda
elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya
devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe
işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta
vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika
faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza
edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir
düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.”

“Kredi piyasası ve iktisadi faaliyete ilişkin
göstergelerin yanı sıra döviz kuru oynaklığı ve
ithalat fiyatlarındaki gelişmeler doğrultusunda
enflasyon üzerindeki talep ve maliyet yönlü
etkiler önemini korumaktadır.”

“Ticari kredilerin yanı sıra bireysel kredilerde de
daha ılımlı bir seyir gözlenmekle birlikte, bu
gelişmenin kalıcılığı makroekonomik istikrar
açısından yakından takip edilmektedir.”

“Yurt içi talep, uluslararası fiyatlar ve küresel risk
iştahına ilişkin görünüm, ödemeler dengesine
yönelik dış finansman ihtiyacı kaynaklı riskleri canlı
tutmaktadır.”

“Kurul, para politikasında fiyat istikrarı hedefi
doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de
gözeten bir yaklaşım sergilemeyi sürdürecektir.”
TCMB Para Politikası Kurulu’nun (PPK)
gerçekleştirdiği toplantıda bir haftalık repo faizi
beklentilere paralel %19 seviyesinde bırakılmıştı.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetinde “Sıkı parasal duruş; enflasyon beklentileri,
fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı
önemli bir tampon işlevi görecektir” ifadeleri yer aldı. Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mart
ayına göre 2.124 milyon ABD doları azalarak 3.329 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. İşsizlik
oranı Mart ayında %13,1 seviyesinde gerçekleşti. Dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı
Nisan ayında, 18 milyar 786 milyon dolar, ithalat 21 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti.

PİYASA BÜLTENİ
HAZİRAN 2021-SAYI:5
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17.May 2.Haz Değişim 17.May 2.Haz Değişim

USD/TL 8,3630 8,6250 3,0% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 17,07 17,84 4,32%

EUR/TL 10,1600 10,5340 3,6% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 396,37 400,54 4,17

GBP/TL 11,7880 12,2070 3,4% BIST 100 Endeksi 1451,71 1432,07 -1,37%

EUR/USD 1,2210 1,2137 -0,6% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 1,633 1,607 -1,62%

GBP/USD 1,4146 1,4081 -0,5% Altın (USD/Ons) 1847,02 1896,3 2,60%

EUR/GBP 0,8630 0,8620 -0,1% Petrol (USD/Varil) 66,62 69,24 3,78%
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Ödemeler Dengesi İstatistikleri

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mart ayına göre
2.124 milyon ABD doları azalarak 3.329 milyon
ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun
sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 36.192
milyon ABD doları olmuştur.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış
ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre
1.396 milyon ABD doları azalarak 2.959 milyon
ABD dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesi
kaynaklı girişlerin 374 milyon ABD doları artarak
767 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili
olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir
önceki yılın Mart ayında 1.643 milyon ABD doları
açık vermişken, bu ayda 319 milyon ABD doları
açık vermiştir.

Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın
açıkladığı rakamlara göre Nisan ayında merkezi
yönetim bütçe giderleri 110,7 milyar TL, bütçe
gelirleri 93,8 milyar TL olurken bütçe açığı ise 16,9
milyar TL oldu. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri
92,1 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 1,7 milyar TL
oldu.Geçen yılın aynı ayına göre değişime
baktığımızda, Nisan 2020’de açık 43 milyar 198 TL
idi ve Nisan 2021’deki açık oranı oldukça düşük,
ancak Nisan 2020’de karantina döneminde
harcamalar oldukça yüksekti.

2021 hedefine ve yılın ilk 4 ayında değişime
baktığımızda; 2021 yılında merkezi yönetim bütçe
giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139
milyon TL ödenekten Nisan ayında 110 milyar 708
milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı
ayında ise 108 milyar 443 milyon TL harcama
yapıldı.

2021 yılı Ocak-Nisan döneminde merkezi yönetim
bütçe giderleri 432 milyar TL, bütçe gelirleri 437,9
milyar TL ve bütçe fazlası 5,9 milyar TL oldu.

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri

Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku,
2020 yıl sonuna göre % 1,7 oranında artışla 140,8
milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu
dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç
stoku % 0,3 oranında azalarak 57,8 milyar ABD
doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış
borç stoku % 2,0 oranında artarak 60,3 milyar ABD
doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli
krediler, 2020 yıl sonuna göre % 6,7 oranında
azalarak 8,3 milyar ABD doları seviyesinde
gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin
döviz tevdiat hesabı % 2,2 oranında azalarak 19,7
milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların
mevduatı da % 9,5 oranında artışla 14,5 milyar
ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı
yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl
sonuna göre % 2,6 oranında azalışla 15,3 milyar
ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu
bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli
borcu 2020 yıl sonuna göre % 5,1 oranında artarak
27,0 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa
vadeli dış borcu % 0,3 oranında azalarak 91,1
milyar ABD doları olmuştur.
2021 Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç
stokunun döviz kompozisyonu % 45,6’sı ABD
doları, % 27,3’ü Euro, % 12,4’ü TL ve % 14,7’si
diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
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Sanayi Üretim Endeksi

Sanayi üretimi yıllık %16,6 arttı. Sanayinin alt
sektörleri (2015=100 referans yıllı)
incelendiğinde, 2021 yılı Mart ayında madencilik
ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın
aynı ayına göre %14,8, imalat sanayi sektörü
endeksi %17,2 ve elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi
%11,9 arttı.

Sanayi üretimi aylık %0,7 arttı. Sanayinin alt
sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mart ayında
madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir
önceki aya göre %1,7 azalırken, imalat sanayi
sektörü endeksi %0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi
%7,3 arttı.

İşgücü İstatistikleri

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki
kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Mart ayında bir
önceki aya göre 59 bin kişi artarak 4 milyon 236
bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile
%13,1 seviyesinde gerçekleşti.
İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Mart ayında
bir önceki aya göre 550 bin kişi artarak 28 milyon
89 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile
%44,3 oldu.

İşgücü 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre
610 bin kişi artarak 32 milyon 325 bin kişi,
işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile
%51,0 olarak gerçekleşti.
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İşgücü İstatistikleri, I. Çeyrek: Ocak - Mart, 2021

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki
kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı
2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 142
bin kişi artarak 4 milyon 118 bin kişi oldu. Mevsim
etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık
artış ile %12,9 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin
sayısı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre
627 bin kişi artarak 27 milyon 725 bin kişi, mevsim
etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,8
puanlık artış ile %43,8 oldu.
Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı I.
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 767 bin kişi
artarak 31 milyon 842 bin kişi, mevsim etkisinden
arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 1,0 puanlık
artış ile %50,3 olarak gerçekleşti.

Ekonomik Güven Endeksi

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 93,9 iken,
Mayıs ayında %1,3 oranında azalarak 92,6 değerine
düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş,
tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve
perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki
düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Mayıs
ayında %3,6 oranında azalarak 77,3 değerini, reel
kesim güven endeksi bir önceki aya göre %0,3
oranında azalarak 107,1 değerini, hizmet sektörü
güven endeksi %1,1 oranında azalarak 102,2
değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi
%2,1 oranında azalarak 100,9 değerini aldı. İnşaat
sektörü güven endeksi %3,0 oranında artarak 79,6
değerini aldı.



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.

Dış Ticaret İstatistikleri, Nisan 2021

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı
işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi
kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine
göre; ihracat 2021 yılı Nisan ayında, bir önceki
yılın aynı ayına göre %109,2 artarak 18 milyar 786
milyon dolar, ithalat %61,1 artarak 21 milyar 844
milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı
Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre %33,1 artarak 68 milyar 739
milyon dolar, ithalat %19,7 artarak 82 milyar 867
milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı
ayına göre %33,2 azalarak 4 milyar 581 milyon
dolardan, 3 milyar 58 milyon dolara geriledi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Nisan
ayında %66,2 iken, 2021 Nisan ayında %86,0'a
yükseldi.

Kaynaklar: TÜİK, Bloomberg, TCMB, T.C. Ticaret Bakanlığı.


