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TCMB Enflasyon Raporu, Temmuz 2021

TCMB 2021 yılsonu enflasyon tahminini
%12.2'den %14.1'e yükseltirken, enflasyonda son
çeyrekte belirgin düşüş olacağı ve faiz indirim
çağrılarına rağmen para politikasında
önümüzdeki dönemde de sıkı duruşun süreceği
mesajını verdi.

Enflasyonun önümüzdeki bir kaç ayda %19'u
aşma ihtimali piyasanın yakından izlediği bir
konuydu. TCMB son PPK metninde politika faizi
için "...güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza
edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir
düzeyde oluşturulmaya devam edilecek"
mesajını vermişti. Reuters'ın dün yayımladığı
ankette Temmuz için yıllık bazda en yüksek
beklenti %19.2 seviyesinde bulunuyor; anket
medyanı ise %18.5 seviyesinde. Bu kapsamda
piyasalar TCMB'nin bu mesajını yakından takip
ediyorlardı.

TCMB 2021 sonu enflasyon orta nokta tahminini
%12.2 seviyesinden %14.1'e yükseltirken, 2022
sonu enflasyon orta nokta tahminini de %7.5'ten
%7.8'e çıkardı. Banka enflasyonun 2023 yıl
sonunda orta vadeli hedef olan %5 seviyesine
gerileyerek istikrar kazanacağını da belirtti.

TCMB raporda 2021 ham petrol fiyatı tahmini 64.4
dolardan 69.6 dolara yükseltti. Bu yıl için gıda
enflasyonu varsayımı ise %13'ten %15'e revize
edildi.

Kavcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan'ın faiz indirimi çağrısının baskı
yaratıp yaratmadığına yönelik soruya küresel
enflasyon ve emtia fiyatları gibi gelişmelerin daha
fazla baskı yarattığı yanıtını verdi.

Kavcıoğlu toplantıda enflasyondaki düşüşle birlikte
faiz indirimlerinin ne zaman olacağına yönelik
sorulara ise net bir yanıt vermedi. Genellikle bu
yöndeki sorulara yanıt, enflasyondaki belirgin
düşüşün son çeyrekte olacağı yönünde oldu.

Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılsonu enflasyon tahminini %12.2'den %14.1'e yükseltirken,
enflasyonda son çeyrekte belirgin düşüş olacağı ve faiz indirim çağrılarına rağmen para
politikasında önümüzdeki dönemde de sıkı duruşun süreceği mesajını verdi.
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16.Tem 3.Ağu Değişim 16.Tem 3.Ağu Değişim

USD/TL 8,5220 8,3263 -2,30% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 17,92 17,55 -2,06%

EUR/TL 10,1090 9,8959 -2,11% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 383,86 380,50 -0,88%

GBP/TL 11,8430 11,5909 -2,13% BIST 100 Endeksi 1367,14 1399,65 2,38%

EUR/USD 1,1817 1,1878 0,52% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 1,3171 1,1788 -10,50%

GBP/USD 1,3847 1,3893 0,33% Altın (USD/Ons) 1822,86 1810,95 -0,65%

EUR/GBP 0,8535 0,8550 0,18% Petrol (USD/Varil) 73,03 71,20 -2,51%



www.neareastbank.com

Tüketici Fiyat Endeksi, Temmuz 2021

TÜFE'de 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya
göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre
%10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve
on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış
gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %1,80 ile alkollü içecekler ve
tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı
ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar
sırasıyla, %4,41 ile haberleşme, %8,54 ile giyim ve
ayakkabı ve %10,61 ile eğitim oldu. Buna karşılık,
bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek
olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %24,92 ile gıda ve
alkolsüz içecekler, %24,62 ile ulaştırma ve %22,70
ile ev eşyası oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Temmuz 2021

Yİ-ÜFE 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre
%2,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,05, bir
önceki yılın aynı ayına göre %44,92 ve on iki aylık
ortalamalara göre %28,47 artış gösterdi. Sanayinin
dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş
ocakçılığında %34,35, imalatta %47,86, elektrik, gaz
üretimi ve dağıtımında %15,10, su temininde
%28,34 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara
malında %57,23, dayanıklı tüketim malında %31,58,
dayanıksız tüketim malında %31,44, enerjide
%42,42, sermaye malında %31,38 artış olarak
gerçekleşti.
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Ekonomi Güven Endeksi, Temmuz 2021

TÜİK'in açıkladığı, üretici ve tüketicilerin genel
ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerini,
beklenti ve eğilimlerini ölçen Ekonomik Güven
Endeksi, Temmuz ayında %2,3 oranında artarak
97,8’den 100,1 seviyesine yükseldi. Bu seviye
Mart 2018 sonrası en yüksek seviye oldu.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre
Temmuz ayında %2,1 oranında artarak 112,1
değerini, hizmet sektörü güven endeksi %5,8
oranında artarak 114,8 değerini, perakende
ticaret sektörü güven endeksi %3,7 oranında
artarak 109,6 değerini, inşaat sektörü güven
endeksi %4,7 oranında artarak 86,3 değerini aldı.
Tüketici güven endeksi %2,7 oranında azalarak
79,5 değerini aldı.

Tüketici Güven Endeksi, Temmuz 2021

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici
eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim
etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi,
Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,7
oranında azaldı; Haziran ayında 81,7 olan endeks,
Temmuz ayında 79,5 oldu
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Dış Ticaret İstatistikleri, Temmuz 2021

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı
işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi
kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine
göre; ihracat 2021 yılı Haziran ayında, bir önceki
yılın aynı ayına göre %46,9 artarak 19 milyar 775
milyon dolar, ithalat %38,7 artarak 22 milyar 628
milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %11,4
azalarak 23 milyar 893 milyon dolardan, 21 milyar
166 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı
karşılama oranı 2020 Ocak-Haziran döneminde
%75,9 iken, 2021 yılının aynı döneminde %83,2'ye
yükseldi.

Parasal Gelişmeler Raporu, Haziran 2021

TCMB’nin yayınladığı raporda; Geniş para arzı
M3, Mayıs 2021 döneminde yıllık %23,5
büyümenin ardından Haziran 2021 döneminde
yıllık %23,7 büyümüştür. En dar para tanımı olan
M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %26,9
olarak gerçekleşirken Haziran ayında %24,9’a
düşmüştür.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık
artış hızı, hanehalkı için Mayıs 2021’de %31,4 iken
Haziran 2021’de %25 olarak gerçekleşmiştir.
Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise
Mayıs 2021’de bir önceki yıla göre %18,9
artarken, Haziran 2021 döneminde bir önceki yıla
göre %18,6 artmıştır.



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 imalat PMI Temmuz’da 54.0 ile son altı
ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri
endeksi (PMI) COVID-19 kısıtlamalarının
gevşetilmesinin talep ve üretimi olumlu
etkilemesiyle Temmuz ayında 54.0 ile son altı
ayın en yüksek seviyesine çıktı.

İmalat sektöründe üretim ve yeni siparişler
artarken, işe alımlar ve satın alma faaliyetlerinde
de artışlar hızlandı.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO)
için derlenen imalat PMI Haziran'da 51.3 değerini
almıştı. Endekste 50'nin üzeri seviyeler büyümeye
işaret ediyor.

İmalat sanayinin yeni siparişlerini izleyen alt
endeks,COVID-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin
Temmuz'da müşteri talebinde iyileşmeye yol
açmasıyla Haziran ayındaki 50.3 seviyesinden
Temmuz ayında 54.5'e yükseldi. Böylece yeni
siparişlerdeki artış Ağustos 2020'den beri en
yüksek hızda gerçekleşti.

İhracat siparişleri alt endeksi de uluslararası
talebin güçlenmesiyle Haziran ayındaki 52.2'den
Temmuz ayında 56.3'e çıktı.

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

IMF, üye ülkelere 650 Milyar USD rezerv para
tahsisi yapacak.

Uluslararası Para Fonu (IMF), dün uluslararası
rezerv para birimi Özel Çekme Hakları'nın (SDR)
650 milyar dolarlık yeni tahsisini guvernörler
kurulunun onayladığını ve IMF tarihinin bu en
büyük para rezervi tahsisinin 23 Ağustos'ta
gerçekleşeceğini açıkladı.

Üye ülkelerin IMF'deki "kotaları" ile doğrudan
orantılı tahsis edilen SDR'lar dolar, euro, sterlin,
yen ve yuana çevrilebiliyor. 190 üye ülkenin
hepsinin verdiği dünkü onay uzun zamandır
bekleniyordu.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "SDR tahsisi
tüm üyelere yarar sağlayacak, uzun vadeli küresel
rezerv ihtiyacına yönelik olacak, güven tesis
edecek ve küresel ekonominin dayanıklılığını ve
istikrarını geliştirecek" dedi.

Karar Türkiye'yi de doğrudan etkiliyor.
Türkiye'nin IMF'de yaklaşık %1 payı bulunuyor.
Bu kapsamda 650 milyar dolarlık rezerv para
tahsisinden TCMB rezervlerine yaklaşık 6.5 milyar
dolar katkı bekleniyor.


