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İhracat Ocak ayında 15 milyar dolar ile tüm zamanların

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı

en yüksek Ocak ayı seviyesinde gerçekleşti.

(yüzde 57) olan mevduat, Aralık ayında yıllık bazda

Ocak

ayında

ihracat

geçen

yılın

aynı

ayına

göre yüzde 2,5 artışla 15,05 milyar dolar seviyesinde
açıklandı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Ocak ayı
ihracat rakamı oldu. Söz konusu veri, ihracatta geçen
yılın son çeyreğinde görülen büyüme sürecinin devam
ettiğine

işaret

etti.

Öte

yandan,

Ocak

ayında

ithalat geçen senenin aynı ayına göre yüzde 5,6 azalışla

yüzde 34,6 arttı. TP mevduat hacmi yüzde 22,8 oranında
artarken, YP mevduat hacmi dolar cinsinden yüzde 12’lik
artış ile 247,5 milyar dolar oldu.
Mevduat ve kredi faizleri Ağustos ayından bu yana artış
trendinde. 29 Ocak haftasında tüketici kredileri faizi
yüzde 21,73 olurken, ticari kredi faizleri yüzde 19,99 ve
mevduat faizleri yüzde 16,42 seviyesinde gerçekleşti.

18,12 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayı dış ticaret
açığı yüzde 32 azalışa 3,75 milyar dolar oldu. İhracatın
ithalatı karşılama oranı Ocak ayında yıllık bazda 6,5 puan
artışla yüzde 83’e yükseldi.
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12 aylık ihracat yıllık bazda yüzde 6,5 oranında azalış ile
169,9 milyar dolara gerilerken ithalat yüzde 2,3 oranında
artarak 218,3 milyar dolara yükseldi. Böylece dış ticaret
açığı yüzde yıllık bazda 53 artışla 48,5 milyar dolar oldu.

Kredi hacminin mevduata oranı 2018 yılı Haziran ayında
yüzde 123,8 ile en yüksek seviyesini kaydettikten sonra
gerileyerek 2018 yılında yüzde 117,5’e 2019 yılında yüzde
103,4’e indi. Aralık ayında ise bu oran yüzde 103,5 olarak
gerçekleşti.

Bankacılık sektörü aktif büyüklüğü yüzde 36 arttı.
Aralık ayında Türk bankacılık sektörü aktifler toplamının
yüzde 58,5’ini oluşturan krediler toplamı yüzde 34,7 artışla
3.575 milyar TL’ye çıkarken menkul değerler toplamı
yüzde 54,8 artışla 1.022 milyar TL oldu.
Kredi hacmindeki artışta YP kredilerinin (sepet kura göre
döviz

karşılığı)

yüzde

5,3’lük

azalışına

rağmen

TP

kredilerinin yüzde 43,5 oranındaki artışı etkili oldu. Kur
etkisinden arındırılmış kredi hacmi ise yıllık bazda yüzde
24,8 oranında arttı.
Sektörün tahsili gecikmiş alacakları (TGA) yıllık artış hızı
yüzde 1’e gerileyerek 152,2 milyar TL olarak gerçekleşti.
Takipteki alacaklar oranı bir önceki aya göre yüzde
3,97’den yüzde 4,07’e sınırlı da olsa artış kaydetti.
Ocak ayında tüketici enflasyonu yüzde 14,97’e sıçradı.
Aylık enflasyon yüzde 1,68 seviyesinde gerçekleşti.
Böylece yıllık enflasyon Aralık ayında yüzde 14,6 iken
Ocak’da yüzde 14,97’e yükseldi.
Ana harcama gruplarına göre giyim ve ayakkabı grubu
Toplam krediler içinde yaklaşık yüzde 77 payı olan
kurumsal krediler (KOBİ kredileri %24 + Ticari krediler %53)
yıllık bazda yüzde 33,1 oranında artarken, yüzde 23 payı

hariç tüm gruplar aylık enflasyonu yukarı çekti. En çok
katkıyı 0,64 puan ile gıda ve alkolsüz içecek grubu verdi.
Yıllık gıda enflasyonu yüzde 18,1’e geriledi.

olan bireysel krediler yüzde 40,4 oranında genişledi.
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561 milyon dolar düşüş gösterdi.
TCMB’nin brüt döviz rezervi 2,9 milyar dolar artışla 53,4
milyar dolara yükselirken, altın dahil toplam brüt rezervler
2,2 milyar dolarlık artışla 95,5 milyar dolar oldu. Net
rezervler ise 2,6 milyar dolar artışla 13,8 milyar dolar oldu.

Nisan ayından bu yana yüzde 11 etrafında dalgalanan
hizmet enflasyonu ise yüzde 11,52 olarak gerçekleşti.
Enerji, gıda, tütün, altın ve alkollü içeceklerin dahil
edilmediği çekirdek enflasyon göstergesi C endeksi ise
yüzde 15,5’e yükseldi.

Üretici fiyatları yıllık değişimi Eylül ayından bu yana TÜFE
değişiminin üstünde kalmakta. Ocak ayında da ÜFE
yüzde 25,1’den yüzde 26,1’e yükseldi.
Haftalık Para, Banka ve Menkul Kıymet İstatistikleri
29 Ocak ile biten haftada yurt dışı yerleşikler hisse senedi
piyasasında net 493,7 milyon dolar satış, DİBS piyasasında
da 418,7 milyon dolar alış gerçekleştirdi. Bununla birlikte
yıl başından bu yana hisse senedi piyasasından 201,6
milyar dolar çıkış, DİBS piyasasında da 960 milyon dolar
alış gerçekleşmiş oldu. Yurt dışı yerleşiklerin portföyünde
9,5 milyar dolar DİBS ve 28,9 milyar dolar hisse senedi
bulunmakta.
Döviz Tevdiat Hesapları (DTH) 29 Ocak ile biten haftada
bir önceki haftaya göre yaklaşık 1,1 milyon dolar azalışla
264,3

milyar

dolara

gerilerken

toplam

mevduatlar

içindeki payı yüzde 54,9 oldu. DTH, yurt içi gerçek
kişilerde 488 milyon dolar azalırken yurt içi tüzel kişilerde
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Yasal Uyarı: Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılarak sadece bilgilendirme amacıyla
hazırlanmıştır. Türk Eximbank, bu bültende yer alan bilgilerin doğru, değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Bülten içinde yer alan
bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşabilecek zararlardan Türk Eximbank hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
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