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TCMB PPK Faiz Kararı, Mayıs 2021

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)
politika faizini beklentilere paralel şekilde
değiştirmedi ve enflasyon patikasında öngörülen
belirgin düşüş sağlanana kadar “sıkı duruşun
süreceği” mesajını verdi. Para Politikası
Kurulu’nun (PPK) gerçekleştirdiği toplantıda bir
haftalık repo faizi %19 seviyesinde bırakıldı.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin
tamamının beklentisi de bu yöndeydi.

PPK’nın karara ilişkin açıklamasında, “Talep ve
maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları
ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler,
fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü
üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir.
Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep
üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmeye
başlamıştır. Enflasyon ve enflasyon
beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate
alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin
patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar
para politikasındaki mevcut duruş
sürdürülecektir” denildi.

TCMB Para Politikası Kurulu’nun (PPK) gerçekleştirdiği toplantıda bir haftalık repo faizi
beklentilere paralel %19 seviyesinde bırakıldı. Metinde “sıkı duruşun süreceği” mesajı verildi.
TÜFE'de 2021 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14, Yİ-ÜFE’de bir önceki yılın
aynı ayına göre %35,17 artış gerçekleşti. Merkez Bankası'nın (TCMB) Mayıs ayı beklenti
anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi %13.12'den %13.81'e yükseldi.
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“Salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen yurt içi
iktisadi faaliyet güçlü seyretmektedir” denilen
açıklamada, “Bununla birlikte, salgının gidişatı ve
aşılama sürecine bağlı olarak iktisadi faaliyet
üzerinde her iki yönde riskler bulunmaktadır. Ticari
kredilerin yanı sıra bireysel kredilerde de daha ılımlı
bir seyir gözlenmekle birlikte, bu gelişmenin
kalıcılığı makroekonomik istikrar açısından
yakından takip edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

17.May 3.May Değişim 17.May 3.May Değişim

USD/TL 8,3630 8,2950 0,8% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 17,07 17,37 -1,8%

EUR/TL 10,1600 9,9960 1,6% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 396,37 418,56 -22,19

GBP/TL 11,7880 11,4830 2,6% BIST 100 Endeksi 1451,71 1408,59 2,97%

EUR/USD 1,2137 1,2047 0,7% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 1,633 1,6259 0,43%

GBP/USD 1,4081 1,3849 1,6% Altın (USD/Ons) 1847,02 1777,31 3,77%

EUR/GBP 0,8620 0,8700 -0,9% Petrol (USD/Varil) 66,62 66,41 0,32%
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Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2021

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir
önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık
ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre
%17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70
artış gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Nisan 2021

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir
önceki aya göre %4,34, bir önceki yılın Aralık ayına
göre %12,91, bir önceki yılın aynı ayına göre
%35,17 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,44
artış gösterdi.

KKTC Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2021

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 %1.94, bir önceki yılın Aralık ayına göre
%3.84 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %16.45 
değişim gerçekleşmiştir. 



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.

Türkiye Nisan TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)
tarafından yayımlanan geçici verilere göre,
2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi,
TÜFE bazında nisanda bir önceki aya kıyasla 3,28
puan azalarak 62,29'a indi. Endeks, martta 65,57
düzeyinde bulunuyordu.

Türkiye İmalat PMİ Nisan’da 50,4’ e geriledi.

İmalat PMI, TL'deki kayıp ve COVID-19 vaka artışı
nedeniyle son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Gösterge Nisan ayında 52,6’dan 50,4’e geriledi ve
genel faaliyet koşullarında çok sınırlı bir
iyileşmeye işaret etti. Bu seviye Aralık ayı sonrası
en düşük seviye oldu.

Kaynaklar: TÜİK, Bloomberg, TCMB, KKTC DPÖ.

TCMB Mayıs Ayı Beklenti Anketi

Merkez Bankası'nın (TCMB) Mayıs ayı beklenti
anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki
anketteki %13.12'den %13.81'e yükseldi.

12 ay sonrası yıllık TÜFE beklentisi %11.81 olarak
güncellendi.

2021 sonu Dolar/TL kuru beklentisi ise 8,7118‘e
yükseldi.


