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2. Enflasyon Raporu Sunumu

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonun
2021 yıl sonunda %12,2 olarak gerçekleşeceğini,
2022 yıl sonunda ise %7,5’e gerileyeceğini
tahmin ettiklerini açıkladı. Kavcıoğlu, göreve
gelmesi öncesinde, mart ayında atılan
sıkılaştırma adımlarının etkisinin önümüzdeki
dönemde belirginleşeceğini; sıkı parasal duruşun
büyük bir kararlılık ve sabırla sürdürülmesi
gerektiğini söyledi. Yılın ikinci Enflasyon
Raporu’nun sunumunu gerçekleştiren Kavcıoğlu,
petrol ve gıda fiyatları varsayımlarının yukarı
yönlü olarak revize edildiğini bildirdi. 2021 gıda
enflasyonu tahmini %11,5’ten %13’e yükseltildi.
2021 ham petrol fiyatı tahmini de $54,4’ten
$64,4’e yükseltildi.

Kavcıoğlu, “Mart ayında yapılan ilave
sıkılaşmanın kredi ve iç talepteki sınırlayıcı
etkilerini önümüzdeki dönemde
belirginleşeceğini ve enflasyon üzerindeki talep
yönlü baskıların hafifleyeceğini öngörmekteyiz.”
“Enflasyon eğiliminin nisan ayında da iyileşmeye
devam etmekle birlikte, yüksek düzeylerini
koruyacağını öngörmekteyiz.” “Sıkı parasal
duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama
davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri
bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı
önemli bir tampon işlevi görecektir.”
açıklamalarında bulundu.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun ilk, yılın ikinci Enflasyon Raporu Sunumu gerçekleşti. TCMB
Başkanı enflasyonun 2021 yıl sonunda %12,2 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda ise
%7,5’e gerileyeceğini tahmin ettiklerini açıkladı. TCMB ilk kez kripto paranın tanımını yaptı.
Ekonomik güven endeksi, Nisan ayında 93,9 değerini aldı. İhracat 2021 yılı Mart ayında, bir
önceki yılın aynı ayına göre %42,2 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat %25,6 artarak 23
milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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Merkez Bankası ilk kez kripto paranın tanımını
yaptı.

16 Nisan 2021 tarihli 31456 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan yönetmelikte kripto paralar, "Kripto
varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir
teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital
ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para,
kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul
kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak
nitelendirilmeyen gayri maddi varlıktır." şeklinde
tanımlandı.
Bu tanımlamanın Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası (TCMB) tarafından ilk kez yapılması, kararın
kripto paralar için önemli bir eşik olması açısından
yerli kripto para borsalarında olumlu karşılandı.

3.May 19.Nis Değişim 3.May 19.Nis Değişim

USD/TL 8,2950 8,0550 2,9% 2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi 17,37 17,07 1,7%

EUR/TL 9,9960 9,6900 3,1% Türkiye 5 yıllık CDS Primi (baz puan) 418,56 393,78 24,78

GBP/TL 11,4830 11,1810 2,6% BIST 100 Endeksi 1408,59 1399,63 0,64%

EUR/USD 1,2047 1,2025 0,2% ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi 1,6259 1,554 4,42%

GBP/USD 1,3849 1,3885 -0,3% Altın (USD/Ons) 1777,31 1788,9 -0,65%

EUR/GBP 0,8700 0,8660 0,5% Petrol (USD/Varil) 66,41 66,62 -0,32%
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Ekonomik Güven Endeksi Nisan 2021

Ekonomik güven endeksi Mart ayında 98,9 iken,
Nisan ayında %5,1 oranında azalarak 93,9
değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki
düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet,
perakende ticaret ve inşaat sektörü güven
endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Nisan
ayında %7,5 oranında azalarak 80,2 değerini, reel
kesim güven endeksi bir önceki aya göre %2,5
oranında azalarak 107,4 değerini, hizmet sektörü
güven endeksi %2,0 oranında azalarak 103,3
değerini, perakende ticaret sektörü güven
endeksi %5,6 oranında azalarak 103,1 değerini,
inşaat sektörü güven endeksi %3,1 oranında
azalarak 77,3 değerini aldı.

Dış Ticaret İstatistikleri Mart 2021

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı
işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi
kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine
göre; ihracat 2021 yılı Mart ayında, bir önceki yılın
aynı ayına göre %42,2 artarak 18 milyar 984
milyon dolar, ithalat %25,6 artarak 23 milyar 637
milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı
Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine göre %17,2 artarak 49 milyar 986
milyon dolar, ithalat %9,6 artarak 61 milyar 29
milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı
ayına göre %14,9 azalarak 5 milyar 469 milyon
dolardan, 4 milyar 653 milyon dolara geriledi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Mart
ayında %70,9 iken, 2021 Mart ayında %80,3'e
yükseldi.



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.

Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) pandemi varlık alım
programı boyutunu 1,85 trilyon euroda tutarken,
programın alım hızının ikinci çeyrekte “ciddi
ölçüde hızlı” olacağını teyit etti.

ECB gecelik mevduat faizini -%0,5’te, gecelik borç
verme oranını %0,25’te, ana refinansman faizini
ise %0’da sabit bıraktı. Pandemi acil varlık alım
programı en az Mart 2022’ye kadar devam
edecek. Pandemi öncesi uygulanan varlık alım
programı aylık 20 milyar euro olarak gerektiği
kadar sürecek. ECB refinansman operasyonları
aracılığıyla “bol likidite” sağlamayı sürdürecek.
ECB kararı sonrası konuşan başkan Christine
Lagarde ECB’nin pandemi varlık alım programına
kademeli son vermeyi tartışmadığını, bunu
konuşmak için erken olduğunu belirtti. Lagarde
“Pandemi programının hızı zamana değil veriye
bağlı” dedi. “ECB gerekirse tüm enstrümanlarını
kullanmaya hazır” açıklamasında bulundu.

Kaynaklar: TÜİK, Bloomberg, TCMB.

Fed Faiz Kararı

Fed Başkanı Jerome Powell ve üyeler, ABD
ekonomik görünümüne yönelik
değerlendirmelerini güncellerken pandemi
desteklerinin geri çekilmesine hazır olmadıklarını
söyledi. Fed Açık Piyasa Komitesi, politika faizini
sıfıra yakın sabit tuttu ve 120 milyar dolarlık aylık
varlık alımlarını korudu. Komite tarafından
yayımlanan açıklamada “Aşılamadaki hızlanma ve
güçlü politika desteği ile ekonomik aktivite,
istihdam göstergeleri güçlenme sergiliyor”
denildi. Kovid-19 pandemisinde net bir
iyileşmeye işaret eden Fed önceki metindeki
“somut riskler” ifadesini “Ekonomik görünüme
yönelik riskler sürüyor” diyerek yumuşattı.
Açıklamada ayrıca pandeminden en çok etkilenen
sektörlerde iyileşme kaydettiği vurgulandı.
Metinde enflasyonun yükseldiği vurgulanırken
“Bu, büyük ölçüde geçici faktörleri yansıtıyor.”
denildi. Powell basın toplantısında ekonomik
toparlanmanın beklenenden hızlı gerçekleştiğini
söylese de “Toparlanma eşitsiz ve
tamamlanmaktan uzakta. Hedeflerimize ulaşmak
için uzun bir yol var” ifadelerini kullandı.


