PİYASA BÜLTENİ
TEMMUZ 2021-SAYI:8
2.Tem

16.Tem Değişim

2.Tem

16.Tem

Değişim

USD/TL

8,6830

8,5220

-1,9% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi

17,27

17,92

3,63%

EUR/TL

10,2900

10,1090

-1,8% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan)

383,56

383,86

0,30

GBP/TL

11,9700

11,8430

-1,1% BIST 100 Endeksi

1374,02

1367,14

-0,50%

EUR/USD
GBP/USD

1,1852
1,3785
0,8597

1,1817
1,3847
0,8535

-0,3% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi
0,4% Altın (USD/Ons)
-0,7% Petrol (USD/Varil)

1,4424
1793,57
75,21

1,3171
1822,86
73,03

-9,51%
1,61%
-2,99%

EUR/GBP

TCMB Para Politikası Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini değiştirmeyerek %19 seviyesinde
tuttu. TÜFE'de 2021 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 artış oldu. Türkiye’nin cari
açığı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 919 milyon dolar azalarak 3,08 milyar dolar olarak
gerçekleşti. Türkiye’de işsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile %13,2 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası
tarafından yayımlanan verilere göre, Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi TÜFE bazında 59,77 puan olarak
hesaplandı.
TCMB PPK Faiz Kararı, Haziran 2021
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para
Politikası
Kurulu
(PPK)
politika
faizini
değiştirmeyerek %19 seviyesinde tuttu. PPK
karar metninde “para politikasında sıkı duruşun
kararlılıkla sürdürüleceği” ifadesi korundu.
Metinde aynı zamanda “Politika faizi güçlü
dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde,
enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya
devam edilecek” ifadesi de tekrarlandı.
Metinde pandemi önlemlerinin kaldırılması
sonrası açılmanın etkisiyle yaz aylarında
enflasyonda
görülebilecek
oynaklıkların
enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturduğu
belirtildi.

Ticari krediler ılımlı bir seyir izlemektedir. Son
dönemde açılma ve ertelenmiş talebe bağlı olarak
PPK açıklamasında öne çıkan diğer başlıklar ise
artış gösteren bireysel kredi kullanımında ise,
şöyle:
alınan
makroihtiyati
tedbirlerin
etkileri
İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki
izlenecektir. Son dönemde ithalat fiyatları ve
kuvvetli
ivmenin
turizm
faaliyetlerini
yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışların yanı
canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler
sıra, talep koşulları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları,
hesabının fazla vermesi beklenmektedir.
www.neareastbank.com
açılmanın etkisiyle yaz aylarında enflasyonda
Aşılamanın toplumun geneline yayılarak
görülebilecek
oynaklıklar
ve
enflasyon
hızlanması
salgından
olumsuz
etkilenen
beklentilerindeki
yüksek
seviyeler,
fiyatlama
hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına
davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk
ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle
oluşturmaya devam etmektedir.
sürdürülmesine olanak tanımaktadır.
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Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 2021
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir
önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık
ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre
%17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55
artış gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2021
Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir
önceki aya göre %4,01, bir önceki yılın Aralık
ayına göre %22,04, bir önceki yılın aynı ayına göre
%42,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,38
artış gösterdi.
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KKTC Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 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 %3.14, bir önceki yılın Aralık
ayına göre %8.83 ve bir önceki yılın aynı ayına
göre %19.93 değişim gerçekleşmiştir.

Piyasa Katılımcıları Anketi, Temmuz 2021

Cari Denge Verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel
sektör ve finansal sektör temsilcileri ve
profesyonelleri ile yaptığı Temmuz ayı Piyasa
Katılımcıları Anketi beklentileri şu şekilde
gerçekleşti:

Türkiye’nin cari açığı mayıs ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre 919 milyon dolar azalarak 3,08
milyar dolar olarak gerçekleşti. Bloomberg
anketine katılan 14 ekonomistin medyan cari açık
beklentisi 2,95 milyar dolar seviyesindeydi.

• 2021 yıl sonu enflasyon beklentisi %15,64,
Haziran %14,46

• 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %12,62, Haziran:
%12,12
• 24 ay sonrası TÜFE beklentisi %10,43, Haziran:
%10,16
• Yıl sonu dolar/TL 8,9910, Haziran: 8,9488
• 2021 büyüme beklentisi %5,8, Haziran: %4,9
• TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı
beklentisi %19
• Yıllık cari işlemler dengesi beklentisi -24.7
Milyar ABD Doları
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-12 aylık cari açık mayısta 31,9 milyar dolar oldu.
-Mayıs
ayında
doğrudan
yatırımlardan
kaynaklanan net girişler 304 milyon dolar oldu.
-Portföy yatırımları 836 milyon dolar net giriş
kaydetti.
-Hizmetler kalemindeki seyahat kaynaklı net
gelirler 665 milyon dolar oldu.
-Resmi rezervler 1,28 milyar dolar net artış
kaydetti.
-Net hata noksan kaleminde 154 milyon dolar net
çıkış yaşandı. Yılın ilk 5 ayında 6,67 milyar dolar net
hata noksan girişi kaydedildi.

İşgücü İstatistikleri, Mayıs 2021
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki
kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir
önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237
bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile
%13,2 seviyesinde gerçekleşti.
İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Mayıs ayında
bir önceki aya göre 216 bin kişi azalarak 27 milyon
844 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış
ile %43,8 oldu.
İşgücü 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre
481 bin kişi azalarak 32 milyon 81 bin kişi,
işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık azalış ile
%50,5 olarak gerçekleşti.
Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri
Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku,
2020 yıl sonuna göre %4,6 oranında artışla 144,9
milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu
dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç
stoku %2,1 oranında artarak 59,2 milyar ABD
doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış
borç stoku %5,0 oranında artarak 62,1 milyar ABD
doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli
krediler, 2020 yıl sonuna göre %3,4 oranında
azalarak 8,6 milyar ABD doları seviyesinde
gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin
döviz tevdiat hesabı %3,1 oranında artarak 20,7
milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların
mevduatı da %7,9 oranında artışla 14,3 milyar
ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı
yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl
sonuna göre %1,0 oranında azalışla 15,6 milyar
ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları,
2020 yıl sonuna göre %5,9 oranında artarak 56,5
milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
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TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi,
Haziran 2021
Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere
göre, 2003=100 bazlı Reel Efektif Döviz Kuru
Endeksi TÜFE bazında 59,77 puan olarak
gerçekleşti. TÜFE Bazlı Reel Döviz Kuru Endeksi
Mayıs ayında 60,44 puana revize edilmişti.

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

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.

