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TCMB PPK Faiz Kararı, Haziran 2021

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para
Politikası Kurulu (PPK) gerçekleştirdiği toplantıda
politika faizini değiştirmeyerek %19 seviyesinde
tuttu. Bloomberg anketine katılan 25
ekonomistin tamamı da faiz oranının mevcut
seviyesinde korunmasını bekliyordu.

PPK’nın karar metninde, “Enflasyon ve enflasyon
beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate
alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin
patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar
para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla
sürdürülecektir” denildi. Mayıs toplantısında yer
alan bu bölümde “sıkı” ve “kararlı” ifadeleri yer
almamıştı. Metinde, enflasyonda kalıcı düşüşe
işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta
vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika
faizinin enflasyonun üzerinde bir düzeyde
oluşturulmaya devam edileceği yinelendi. PPK
açıklamasında öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:

“Son dönemde ithalat fiyatları kaynaklı maliyet
unsurlarının yanı sıra, talep koşulları, bazı
sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon
beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama
davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde
risk oluşturmaya devam etmektedir. Diğer
taraftan, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç
talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmeye
başlamıştır.”

TCMB Para Politikası Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini değiştirmeyerek %19 seviyesinde
tuttu. Merkezi yönetim bütçesi Mayıs ayında 13,4 milyar TL açık verdi. Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış
borç stoku, 2020 yıl sonuna göre %4,5 artışla 144,7 milyar ABD doları oldu. Ekonomik güven endeksi
Haziran ayında %5,6 oranında artarak 97,8 değerine yükseldi. Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen
geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %65,7
artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalat %54,0 artarak 20 milyar 627 milyon dolar olarak gerçekleşti.

PİYASA BÜLTENİ
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16.Haz 2.Tem Değişim 16.Haz 2.Tem Değişim

USD/TL 8,5210 8,6830 1,9% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 17,69 17,27 -2,43%

EUR/TL 10,3390 10,2900 -0,5% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 385,34 383,56 -1,78

GBP/TL 12,0340 11,9700 -0,5% BIST 100 Endeksi 1442,64 1374,02 -4,99%

EUR/USD 1,2130 1,1852 -2,3% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 1,4922 1,4424 -3,45%

GBP/USD 1,4117 1,3785 -2,4% Altın (USD/Ons) 1859,74 1793,57 -3,69%

EUR/GBP 0,8592 0,8597 0,1% Petrol (USD/Varil) 74,62 75,21 0,78%
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Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi

Merkezi yönetim bütçesi Mayıs ayında 13,4
milyar TL açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı
verilerine göre Ocak-Mayıs döneminde toplam
açık 7,5 milyar TL olarak kaydedildi.

2021 yılı Mayıs ayında merkezi yönetim bütçe
giderleri 117,9 milyar TL, bütçe gelirleri 104,6
milyar TL olarak kaydedildi. Faiz dışı bütçe
giderleri 104 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 0,6
milyar TL olarak gerçekleşti.2021 yılı Ocak-Mayıs
döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 550
milyar TL, bütçe gelirleri 542,5 milyar TL ve bütçe
açığı 7,5 milyar TL oldu.

Faiz dışı bütçe giderleri 468,5 milyar TL ve faiz dışı
fazla ise 73,9 milyar TL olarak kaydedildi. 2021 yılı
Ocak-Mayıs döneminde merkezi yönetim bütçe
giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
14,8 oranında artarak 549 milyar 984 milyon TL
olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 oranında
artarak 468 milyar 527 milyon TL oldu.

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku

Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku,
2020 yıl sonuna göre %4,5 artışla 144,7 milyar
ABD doları oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı
kısa vadeli dış borç stoku %1 artarak 58,5 milyar
ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli
dış borç stoku %5,5 artarak 62,3 milyar ABD doları
oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli
krediler, 2020 yıl sonuna göre %2,5 azalarak 8,7
milyar ABD doları oldu. Banka hariç yurt dışı
yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %0,1 azalarak
20,1 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik
bankaların mevduatı da %4,5 artışla 13,8 milyar
ABD doları oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL
cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre
%1,5 artışla 16,0 milyar ABD doları oldu.Borçlu
bazında incelendiğinde, tamamı kamu
bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa
vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre %3,5 artarak
26,6 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa
vadeli dış borcu %3,2 artarak 94,3 milyar ABD
doları oldu.

KKTC MB Üç Aylık Bülten -1
Merkez Bankası, dünya ekonomisinin genel
görünümü ile KKTC ekonomisi ve bankacılık sektörü
ile ilgili güncel istatistiki verilere ve
değerlendirmelere yer verilen 2021 yılı ilk çeyrek
bültenini yayımladı.
Bültene göre, 2021 mali yılının birinci çeyreğinde
bütçe gelirleri 1.614,6 milyon TL ve bütçe giderleri ise
1.843,8 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylelikle, 2021
yılı birinci çeyreğinde kamu maliyesi 229,2 milyon TL
açık verdi.2021 Mali Yılı Bütçe Yasası’nın Türkiye
Cumhuriyeti’nden alınacak hibe, yardım ve kredilerin
yanı sıra 830 milyon TL net iç kaynak yaratılarak
bütçe giderlerinin karşılanmasını öngördüğünün
belirtildiği bültene göre Maliye Bakanlığı, birinci
çeyrekte, yılın tamamında yapılması öngörülen net iç
borçlanma tutarının yaklaşık yarısını gerçekleştirdi ve
geriye kalan üç çeyrek için net 419 milyon TL
borçlanma imkânı kaldı.
KKTC enflasyon gelişmelerine de yer verilen
bültende, 2021 yılı ilk çeyreğinde ülkede bir önceki
aya göre enflasyon oranlarının ocak, şubat ve mart
aylarında sırasıyla yüzde 0,48, yüzde – 0,02 ve yüzde
1,39 olarak gerçekleştiği hatırlatıldı.
KKTC Ticaret Dairesi tarafından açıklanan dış ticaret
verilerine göre, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde
ihracat ve ithalat rakamlarının sırasıyla 18,5 milyon
ve 331,1 milyon ABD doları olarak gerçekleştiğinin
kaydedildiği bültene göre, 2020 yılı toplam rakamları
ise ihracatta 101,1 milyon ABD doları, ithalatta ise
1.220,6 milyon ABD doları oldu. Bültene göre, 2021
yılı ilk çeyreğinde bankacılık sektörünün aktif toplamı
bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,82 artarak 54.052
milyon TL’ye yükseldi. Bankacılık sektörü aktif
toplamı bir yıllık dönemde ise yüzde 28,69 artış
gösterdi.
Bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği standart
rasyosu (SYSR) 2021 yılının birinci çeyreğinde bir
önceki çeyreğe göre 0,02 puanlık bir artışla yüzde 10
olan yasal sınırın üzerinde, yüzde 15,93 düzeyinde
gerçekleşti.
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Satınalma Gücü Paritesi (Hanehalkı Nihai
Tüketim Harcamaları), 2020

Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri fiyat
düzeyi endeksi 38 oldu.

Türkiye'nin 2020 yılı sonuçlarına göre tüketim
mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi
38 oldu. Bu değer, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi
genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı
mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 38 Euro
karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini
gösterdi.

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa
Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre,
İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey
Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk),
1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ve
Birleşik Krallık kapsandı.

Ülkeler itibariyle karşılaştırıldığında 37 ülke
arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin
fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 170 ile
İsviçre, en düşük ülke ise 38 ile Türkiye oldu.

Ekonomik Güven Endeksi, Haziran 2021

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 92,6
iken, Haziran ayında %5,6 oranında artarak 97,8
değerine yükseldi. Ekonomik güven
endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat
sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat
sektörü güven endekslerindeki artışlardan
kaynaklandı.
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Dış Ticaret İstatistikleri, Mayıs 2021

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı
işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi
kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine
göre; ihracat 2021 yılı Mayıs ayında, bir önceki
yılın aynı ayına göre %65,7 artarak 16 milyar
498 milyon dolar, ithalat %54,0 artarak 20
milyar 627 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı
Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre %38,3 artarak 85 milyar 209
milyon dolar, ithalat %25,2 artarak 103 milyar
485 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın
aynı ayına göre %20,2 artarak 3 milyar 436
milyon dolardan, 4 milyar 129 milyon dolara
yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020
Mayıs ayında %74,3 iken, 2021 Mayıs ayında
%80,0'a yükseldi.

TCMB Zorunlu Karşılık Düzenlemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
yabancı para zorunlu karşılık oranlarında
değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan
tebliğe göre vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya
kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli yabancı
para cinsi zorunlu karşılık oranları %19’dan
%21’e çıktı. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı
para cinsi zorunlu karşılık oranları da %13’ten
%15’e yükseltildi. Türk lirası zorunlu karşılıkların
döviz cinsinden tesis edilmesi imkânı azami
oranı %20’den %10’a düşürüldü. Söz konusu
imkân 1 Ekim 2021 tesis tarihinde
sonlandırılacak.

TCMB’den yapılan açıklamada “Alınan bu
kararla, ilk aşamada Türk lirası cinsinden
zorunlu karşılık tesislerinin 13,2 milyar TL, döviz
cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık
2,7 milyar dolar tutarında artması
beklenmektedir” denildi.

130 Ülkeden Küresel Vergi Anlaşması

Aralarında ABD, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere,
Japonya ve Türkiye'nin de yer aldığı küresel GSYH'nin
yüzde 90'ını temsil eden 130 ülke, uluslararası vergi
reformu konusunda anlaştı.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), çok
uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerde en
az yüzde 15 vergilendirilmesi konusunda 130 ülkenin
anlaşmaya vardığını bildirdi.
Anlaşmaya göre, çok uluslu şirketlerin faaliyet
gösterdikleri ve kar elde ettikleri yerlerde vergi
ödemeleri sağlanacak. Bu uygulama, uluslararası
vergi sistemine yasal kesinlik ve istikrar kazandıracak.
Dijital alanda faaliyet gösteren firmaları da içeren en
büyük çok uluslu şirketlerin ülkeler arasında kar ve
vergi dağılımının adil biçimde gerçekleştirilecek.



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.

FED Faiz Kararı

Fed, faiz hedef aralığını %0-%0,25 aralığında sabit
tutarken varlık alımlarını da aylık 120 milyar dolar
seviyesinde korudu. Fed Açık Piyasa Komitesi’nin
bu kararları oybirliğiyle alındı.

Amerikan Merkez Bankası Fed’in üyeleri işgücü
piyasasında iyimserliğin ve artan enflasyon
endişelerinin de etkisiyle para politikası
sıkılaşmasında hızlanma öngörüyor. Fed
Başkanı Jerome Powell Çarşamba günü
düzenlediği basın toplantısında üyelerin pandemi
sırasında ekonomi ve finansal piyasaları
destekleyen varlık alımlarının azaltılmasını
tartışmaya başlayacaklarını belirtti. Fed ayrıca
üyelerin yeni ekonomik tahminlerini de paylaştı.
Tahminlere göre birçok ekonomistin
beklentisinden daha erken olacak şekilde 2023’te
iki faiz artışı öngörüldü.

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

Türkiye İmalat PMI

İSO-Markit Haziran ayı İmalat PMI sonuçlarına
göre Türkiye'de Haziran ayında imalat PMI 51,3
oldu. Mayıs ayında endeks 11 ayın ardından eşik
değer olan 50'nin altına 49,3 değerine inmişti.

COVID-19 salgınının yayılmasını önlemek için
uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesi, Türk imalat
sektörünün ikinci çeyrek sonunda büyüme
bölgesine geri dönmesinde etkili oldu. Hem
üretim hem de yeni siparişler Haziran’da artış
gösterdi. Yurt dışından alınan yeni siparişlerde ise
Ocak ayından beri en güçlü artış kaydedildi.


