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TCMB PPK Faiz Kararı, Ağustos 2021

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para
Politikası Kurulu bir haftalık repo faizini
beklentiye paralel %19’da sabit tutarken karar
metninde ‘politika faizinin enflasyon üzerinde
oluşturulacağı’ ifadesini değiştirmedi. Bloomberg
anketine katılan 20 ekonomistin tamamı
TCMB’den faizde değişiklik beklemiyordu.

Karar metninde TCMB “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”
ifadelerini kullandı. TCMB enflasyon ve
enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin
dikkate alınarak, Enflasyon Raporu tahmin
patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar
para politikasındaki mevcut sıkı duruşun
kararlılıkla süreceğini bildirdi.

TCMB PPK karar metninden öne çıkan diğer
başlıklar şöyle oldu:

Cari işlemler dengesinde görülen iyileşme eğilimi
fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir.
Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep
üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmektedir.

TCMB Para Politikası Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini değiştirmeyerek %19 seviyesinde
tuttu. Sanayi üretimi yıllık %23,9 arttı. Türkiye genelinde işsiz sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya
göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2,5 puanlık azalış ile %10,6
seviyesinde gerçekleşti. TCMB’nin açıkladığı verilere göre haziran ayında Türkiye 1,13 milyar dolar cari
açık verdi.
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Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin
üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü
seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın
toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından
olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm
sektörlerinin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin
daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak
tanımaktadır.

3.Ağu 17.Ağu Değişim 3.Ağu 17.Ağu Değişim

USD/TL 8,3263 8,4130 1,0% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 17,55 17,94 2,17%

EUR/TL 9,8959 9,9050 0,1% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 380,5 384,86 4,36

GBP/TL 11,5909 11,6100 0,2% BIST 100 Endeksi 1399,65 1455,26 3,82%

EUR/USD 1,1878 1,1756 -1,0% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 1,1788 1,2317 4,29%

GBP/USD 1,3893 1,3780 -0,8% Altın (USD/Ons) 1810,95 1790,25 -1,16%

EUR/GBP 0,8550 0,8531 -0,2% Petrol (USD/Varil) 71,2 69,02 -3,16%
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Sanayi Üretim Endeksi, Haziran 2021

Sanayi üretimi yıllık %23,9 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı)
incelendiğinde, 2021 yılı Haziran ayında
madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir
önceki yılın aynı ayına göre %24,3, imalat sanayi
sektörü endeksi %24,8 ve elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi
%13,9 arttı.

Sanayi üretimi aylık %2,3 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı
Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü
endeksi bir önceki aya göre %0,1 azaldı, imalat
sanayi sektörü endeksi %2,6 arttı ve elektrik, gaz,
buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
sektörü endeksi %0,3 azaldı.

İşgücü İstatistikleri, Haziran 2021

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki
kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir
önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399
bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2,5 puanlık azalış ile
%10,6 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Haziran
ayında bir önceki aya göre 602 bin kişi artarak 28
milyon 586 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık
artış ile %44,9 oldu.

İşgücü 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya
göre 222 bin kişi azalarak 31 milyon 984 bin kişi,
işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile
%50,2 olarak gerçekleşti.



www.neareastbank.com

Türkiye Cari Denge Verileri

TCMB’nin açıkladığı verilere göre haziran ayında
Türkiye 1,13 milyar dolar cari açık verdi.
Bloomberg anketine katılan 16 ekonomistin
beklentisi 1,15 milyar dolar cari açık verileceği
yönündeydi.

Haziran açığı ile birlikte 12 aylık cari açık 29,7
milyar dolar oldu.

Hizmetler dengesi altındaki seyahat kaleminden
kaynaklanan net gelirler 1,03 milyar dolar oldu.

Doğrudan yatırım kaynaklı net girişler 796 milyon
dolar olurken, portföy yatırımları 2,82 milyar
dolar net giriş kaydetti.

Resmi rezervler haziranda 8,84 milyar dolar arttı.

Net hata noksan kalemi haziranda 2,95 milyar
dolar fazla verdi. Yılın ilk 6 ayında net hata noksan
fazlası 8,72 milyar dolar oldu.

TCMB Yeni Swap Anlaşması

Güney Kore Merkez Bankası ile TCMB arasında
2,3 trilyon won'luk (17,5 milyar TL) kur swapı
anlaşmasına varıldı. Güney Kore Merkez
Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre
anlaşma açıklama itibarıyla geçerli olacak.

3 yıllık anlaşma, tarafların uzlaşması halinde
uzatılabilecek. Açıklamada anlaşmanın iki ülke
arasındaki ticareti swap ile finanse edilen ticaret
anlaşmaları kolaylığı üzerinden desteklemesinin
hedeflendiği kaydedildi. İki bankanın ilişkilerin
geliştirilmesini umdukları vurgulandı.

Piyasa Katılımcıları Anketi

Merkez Bankası'nın (TCMB) Ağustos ayı piyasa
katılımcıları anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi bir
önceki anketteki 15.64'ten %16.3'e yükseldi.

TCMB bu ay itibarıyla ankette bazı revizyonlar
yaptı. 10 yıl sonrası için TÜFE, TCMB ağırlıklı
ortalama fonlama maliyeti vb bazı sorular
anketten çıkarıldı. Banka güncel ihtiyaçlar ve
katılımcılardan alınan geri bildirimler
doğrultusunda anket sorularında "sadeleşme"
yapıldığını belirtti.



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.

Reel Efektif Döviz Kuru, Temmuz 2021

TCMB verilerine göre, Haziran ayında Türk
lirasının döviz karşısında tarihi dip seviyeye
gerilemesiyle reel efektif döviz kuru da 59,65
seviyesine gerileyerek veri ölçüm tarihinden
bugüne en düşük seviyeyi gördü. Temmuz’da ise
TL’nin %2 üzerinde değer kazanması ile reel
efektif döviz kuru rekor düşük seviyeden 61,31’e
yükseldi.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye’nin
fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat
düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik
ortalaması alınarak hesaplanıyor.

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


