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Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında %0,7 oranında artarak 100,8 değerine yükseldi. Haziran sonu
itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre % 6,5 oranında artışla 121,7 milyar ABD doları
olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe Temmuz'da 45,8 milyar TL açık
verirken, 12 aylık açık ise 112 milyar TL olarak kaydedildi.
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Ekonomik Güven Endeksi, Ağustos 2021

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 100,1
iken, Ağustos ayında %0,7 oranında artarak
100,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven
endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi),
hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü
güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre
Ağustos ayında %0,1 oranında artarak 112,2
değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,2
oranında artarak 116,1 değerini, perakende
ticaret sektörü güven endeksi %0,6 oranında
artarak 110,3 değerini, inşaat sektörü güven
endeksi %7,1 oranında artarak 92,4 değerini
aldı. Tüketici güven endeksi %1,6 oranında
azalarak 78,2 değerini aldı.

17.Ağu 2.Eyl Değişim 17.Ağu 2.Eyl Değişim

USD/TL 8,4130 8,2730 -1,7% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 17,94 17,63 -1,76%

EUR/TL 9,9050 9,8250 -0,8% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 384,86 370,52 -14,34

GBP/TL 11,6100 11,4330 -1,5% BIST 100 Endeksi 1455,26 1480,5 1,70%

EUR/USD 1,1756 1,1853 0,8% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 1,2317 1,2869 4,29%

GBP/USD 1,3780 1,3790 0,1% Altın (USD/Ons) 1790,25 1815,66 1,40%

EUR/GBP 0,8531 0,8593 0,7% Petrol (USD/Varil) 69,02 68,88 -0,20%
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Merkezi Yönetim Bütçesi Verileri- Temmuz 2021

Türkiye'de merkezi yönetim bütçe dengesi
Temmuz ayında rekor aylık açık kaydederken, faiz
giderlerindeki hızlı artış da dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe
Temmuz'da 45,8 milyar TL açık verirken, 12 aylık
açık ise 112 milyar TL olarak kaydedildi.

Bütçenin açık vermesinde azalan ÖTV gelirleri
kadar, artan faiz giderlerinin de etkili olduğu
görüldü. Temmuz sonuçlarına göre faiz giderleri
geçen yılın aynı dönemine göre 15,2 milyar TL
artışla 23,6 milyar TL'ye yükseldi.

Ocak-Temmuz döneminde faiz giderleri ise geçen
yıla göre 34,8 milyar TL artarak 114,5 milyar TL
oldu.

Bütçedeki vergi yükü Hazine ve Maliye
Bakanlığı'nın nakit dengesi rakamlarına da
yansımıştı. Verilere göre Temmuz'da nakit
bütçede faiz ödemeleri 21,8 milyar TL oldu. Bu
rakam aylık bazda en yüksek faiz ödemesi olarak
kaydedildi.

Daha önce Ocak ayında da 21,1 milyar TL'lik faiz
ödemesiyle rekor seviye izlenmişti. Temmuz
ayındaki gerçekleşmeyle faiz ödemelerindeki yeni
rekor 21,8 milyar TL oldu.

Ocak-Temmuz döneminde faiz ödemeleri 98,6
milyar TL oldu. 2020 yılı tamamında faiz
ödemeleri 121,1 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri -
Haziran 2021

Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku,
2020 yıl sonuna göre % 6,5 oranında artışla 121,7
milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu
dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç
stoku % 1,3 oranında artarak 58,1 milyar ABD
doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış
borç stoku % 2,8 oranında artarak 36,5 milyar ABD
doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli
krediler, 2020 yıl sonuna göre % 2,7 oranında
artarak 14,0 milyar ABD doları seviyesinde
gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin
döviz tevdiat hesabı % 2,0 oranında artarak 15,5
milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların
mevduatı da % 8,6 oranında artışla 14,4 milyar
ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı
yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl
sonuna göre % 6,8 oranında azalışla 14,3 milyar
ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer
sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl
sonuna göre % 3,8 oranında artarak 30,9 milyar
ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu
bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli
borcu 2020 yıl sonuna göre % 6,4 oranında artarak
24,8 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa
vadeli dış borcu % 0,4 oranında artarak 69,9 milyar
ABD doları olmuştur.
2021 Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine
bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış
dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan
vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 165,0
milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz
konusu stokun 17,4 milyar ABD dolarlık kısmı,
Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün
yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından
oluşmaktadır.
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TCMB PPK Toplantı Özetleri

TCMB Para Politikası Kurulu ağustos faiz kararı
toplantı özetinde enflasyonun oynak bir seyir
izlemesinin beklendiği vurgulandı.

“Son dönemde ithalat fiyatları ve
yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışların
yanı sıra, talep koşulları, bazı sektörlerdeki arz
kısıtları, açılmanın etkisiyle yaz aylarında
enflasyonda görülebilecek oynaklıklar ve
enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler,
fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü
üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir.”

Cari dengenin yılın geri kalanında fazla vereceği
tahmininin tekrarlandığı özette “Cari işlemler
dengesinde görülen iyileşme eğilimi fiyat
istikrarı hedefi için önem arz etmektedir”
denildi.

Yüksek frekanslı verilerin açılmanın etkisiyle
birlikte işgücü piyasasıında toparlanmaya işaret
ettiğini belirten TCMB “Önümüzdeki dönemde
hizmetler sektöründe istihdam artışları
görülebileceği değerlendirilmektedir. Ancak
işgücüne katılım oranlarındaki artış, istihdam
artışlarının işsizlik oranlarına yansımasını
sınırlayabilecektir” değerlendirmesini yaptı.

IMF, 650 milyar dolarlık yeni SDR dağıtımını
gerçekleştirdi

IMF Başkanı, 650 milyar dolar büyüklüğü ile IMF
tarihinin en büyük SDR-Özel Çekim Hakkı
dağıtımının gerçekleştirildiğini duyurdu. Yapılan
açıklamada, "Özel Çekim Hakkı dağıtımı dünya için
bir taze kan ve eğer akıllıca kullanılır ise bu benzeri
görülmemiş krizle mücadele için eşsiz bir fırsat"
diye konuştu.

"SDR dağıtımı global ekonomik sisteme ek likidite
sağlayacak, ülkelerin döviz rezervlerine eklenecek
ve üye ülkelerin yurt içi veya yurt dışı borçlanmaya
bağımlılıklarını azaltacak. Ülkeler, SDR dağıtımının
sağladığı alanı ekonomilerini desteklemek ve kriz
ile mücadelelerini artırmak için kullanabilecekler"
diye konuşan IMF Başkanı, SDR'lerin ülkeleri
IMF'teki kotalarına göre dağıtıldığını belirtirken,
650 milyar doların 275 milyar dolarının gelişmekte
ve kalkınmakta olan ülkelere gittiğini de vurguladı.

IMF'nin SDR dağıtımı Türkiye'nin rezervlerini 6,4
milyar dolar artıracak. SDR'lerin dolar, euro, yen,
İngiliz Sterlini ya da yuana dönüştürülemeyeceği
hatırlatıldı. dağıtımın Türkiye'nin brüt rezervine
olumlu katkı yapacağı net rezervini ise
etkilemeyeceği kaydedildi.



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.

Güney Kore Wonu TCMB Döviz Listesine Eklendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) alım
satım konusu yapılan dövizler arasına yeni para
birimi eklendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini
Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye
Bakanlığı'nın 2008-32734 Sayılı Tebliğine İlişkin 1-M
sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge ile
bu dövizler arasına Güney Kore wonu dahil edildi.
TCMB, Güney Kore ile Ağustos ayı içinde 2 milyar
dolarlık anlaşmaya imza atmıştı. İki ülke merkez
bankası arasındaki swap anlaşması 2,3 trilyon
won'luk (17,5 milyar lira) büyüklüğü kapsıyordu.


