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Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya

göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın

aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak

gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana

grup %33,48 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı

ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,15 ile ulaştırma

oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ekim ayında bir önceki

aya göre en az artış gösteren ana grup %0,36 ile eğitim oldu. Buna

karşılık, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek

olduğu ana grup ise %8,34 ile giyim ve ayakkabı oldu. 2022 yılı Ekim

ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel

Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 13 temel başlığın endeksinde

düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 127

temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda

ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim,

2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,24, bir önceki yılın Aralık

ayına göre %50,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %77,01 ve on iki

aylık ortalamalara göre %56,71 olarak gerçekleşti.



İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ-  EYLÜL 2022

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %10,1 seviyesinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 120 bin kişi

artarak 3 milyon 482 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile %10,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,8 iken kadınlarda

%12,8 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 30 milyon 867 bin kişi, istihdam

oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %47,6 oldu. Bu oran erkeklerde %65,0 iken kadınlarda %30,6 olarak gerçekleşti. İşgücü 2022 yılı Eylül ayında bir önceki

aya göre 67 bin kişi artarak 34 milyon 349 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek %52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı

erkeklerde %71,3 kadınlarda ise %35,0 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artış ile %19,6

oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %16,5, kadınlarda ise %25,4 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında

olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre değişim

göstermeyerek 44,0 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Eylül

ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %20,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,0 iken potansiyel işgücü ve

işsizlerin bütünleşik oranı %16,7 olarak tahmin edildi. 

Türkiye Ekonomisi



İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ-  EYLÜL 2022

Türkiye Ekonomisi



SANAYİ ÜRETİMİ / EYLÜL 2022

Sanayi üretimi yıllık %0,4 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı)

incelendiğinde, 2022 yılı Eylül ayında madencilik ve

taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı

ayına göre %16,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi

%1,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme

üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,4 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Eylül

ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir

önceki aya göre %2,6, imalat sanayi sektörü endeksi

%1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi

ve dağıtımı sektörü endeksi %1,7 azaldı. 

Türkiye Ekonomisi



İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ / EYLÜL 2022

İnşaat maliyet endeksi yıllık %119,83, aylık %1,57 arttı

İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %119,83 arttı. Bir önceki aya göre malzeme

endeksi %2,07 arttı, işçilik endeksi %0,07 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %133,40, işçilik endeksi %84,04 arttı. Bina inşaatı

maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %117,11 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,82 arttı, işçilik endeksi

%0,17 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %129,87, işçilik endeksi %84,15 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir

önceki aya göre %0,13 azaldı; bir önceki yılın aynı ayına göre %129,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,24 azaldı; işçilik endeksi %0,30 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %145,25, işçilik endeksi %83,62 arttı. 
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KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ- EKİM 2022

Türkiye genelinde Ekim ayında 102 bin 660 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25,3 azalarak 102 bin 660 oldu. Konut satışlarında İstanbul 16 bin 987

konut satışı ve %16,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 146 konut satışı ve %7,9 pay ile Ankara, 6 bin 323 konut satışı ve

%6,2 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 30 konut ile Hakkari, 42 konut ile Ardahan ve 69 konut ile Bayburt oldu. Konut

satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,7 artışla 1 milyon 159 bin 853 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut

satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %52,7 azalış göstererek 13 bin 268 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %12,9

olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,2 artışla 241 bin 869 oldu. Ekim

ayındaki ipotekli satışların, 4 bin 260'ı; Ocak-Ekim dönemindeki ipotekli satışların ise 65 bin 37'si ilk el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde diğer

konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,3 azalarak 89 bin 392 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %87,1 olarak

gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,7 artışla 917 bin 984 oldu. Türkiye

genelinde ilk el konut satış sayısı, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %22,0 azalarak 32 bin 692 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut

satışının payı %31,8 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,8 artışla 344 bin 810 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26,7 azalış göstererek 69 bin 968 oldu. Toplam konut satışları

içinde ikinci el konut satışının payı %68,2 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,6 artışla 815 bin

43 olarak gerçekleşti. 
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KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ- EKİM 2022
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MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ- EKİM 2022

2022 yılı Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 307,4 milyar TL, bütçe gelirleri 224,2 milyar TL ve bütçe açığı 83,3 milyar TL

olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 246,3 milyar TL ve faiz dışı açık ise 22,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Ekim ayında 17 milyar 406 milyon TL açık vermiş iken 2022 yılı Ekim ayında 83 milyar 254 milyon

TL açık vermiştir. 2021 yılı Ekim ayında 3 milyar 106 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2022 yılı Ekim ayında 22 milyar 110 milyon

TL faiz dışı açık verilmiştir.

Türkiye Ekonomisi



DIŞ TİCARET / EYLÜL 2022

İhracat birim değer endeksi %2,7 arttı

İhracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %9,2, ham

maddelerde (yakıt hariç) %6,9 ve yakıtlarda %41,7 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,4 azaldı. İhracat birim değer endeksi 2022 yılı üçüncü

çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %4,3 arttı. İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,2 arttı. Endeks bir önceki yılın

aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %2,7, yakıtlarda %57,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,7

azaldı. İhracat miktar endeksi 2022 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %7,2 arttı. İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın

aynı ayına göre %27,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %11,0, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,8 ve yakıtlarda %157,3

artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,5 azaldı. İthalat birim değer endeksi 2022 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre

%27,7 arttı. İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %9,9 ve

yakıtlarda %22,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %13,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %14,3 arttı. İthalat miktar endeksi 2022 yılı üçüncü

çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %9,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Ağustos ayında 152,6 olan ihracat miktar

endeksi %2,4 artarak, 2022 Eylül ayında 156,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Eylül ayında 149,8 olan ihracat miktar endeksi %6,2

artarak, 2022 Eylül ayında 159,2 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Ağustos ayında 116,3 olan ithalat miktar endeksi %0,6 azalarak,

2022 Eylül ayında 115,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Eylül ayında 106,4 olan ithalat miktar endeksi %8,4 artarak, 2022 Eylül ayında

115,3 oldu. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Eylül ayında 88,4 olarak elde edilmiş olan dış

ticaret haddi, 17,2 puan azalarak, 2022 yılı Eylül ayında 71,2 oldu. Dış ticaret haddi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 16,4 puan

azalarak 72,9 oldu. 
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DIŞ TİCARET / EYLÜL 2022

Türkiye Ekonomisi

İhracat birim değer ve miktar endeksleri, Eylül 2022
[2015=100]



CARİ DENGE / EYLÜL 2022

Eylül ayı itibarıyla, cari işlemler dengesi 2.966 milyon dolar açık vermiştir.

2022 yılı Eylül ayı yıllıklandırılmış cari işlemler açığı ise 39,2 milyar dolar seviyesindedir.

Eylül ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 488 milyon dolar, diğer yatırımlar kaynaklı 1.584 net sermaye girişi gerçekleşirken,

portföy yatırımları kaynaklı 3.373 milyon dolar net sermaye çıkışı gerçekleşmiştir.

Türkiye Ekonomisi



EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ/ KASIM 2022

Tüketici güven endeksi 76,6 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından

hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre %0,6 oranında arttı; Ekim

ayında 76,2 olan endeks, Kasım ayında 76,6 oldu. 
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TR61 BÖLGESİ
(ANTALYA,
BURDUR,
ISPARTA)
İSTİHDAM VE
İŞSİZLİK
RAKAMLARI

EKİM 2022

Bölge Ekonomisi



TURİZM: III. ÇEYREK: TEMMUZ - EYLÜL, 2022

Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %27,1 arttı

Turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %27,1 artarak 17 milyar 952 milyon
361 bin dolar oldu. Turizm gelirinin %14,3'ü ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini
bireysel olarak veya paket tur aracılığıyla organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 12 milyar 562 milyon 557 bin dolarını
kişisel harcamalar, 5 milyar 389 milyon 804 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre
%54 arttı. Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2022 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %54 artarak 21 milyon 128 kişi
oldu. Ziyaretçilerin %11,3'ünü 2 milyon 374 bin 125 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte ülkemizden çıkış
yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 89 dolar oldu. Geceleme yapan yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama
harcaması ise 62 dolar oldu. Bu çeyrekte sağlık ve diğer harcamalar hariç bütün harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı. Paket tur
harcamaları (ülkemize kalan pay) %110,5, spor, eğitim, kültür harcaması %81,7, uluslararası ulaştırma harcaması %35,7 arttı.  Bu çeyrekte
ziyaretçiler ülkemizi %75,1 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti. Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine
göre %89,3 arttı. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı
çeyreğine göre %89,3 artarak 1 milyar 106 milyon 285 bin dolar oldu. Bunun 907 milyon 483 bin dolarını kişisel, 198 milyon 803 bin dolarını
ise paket tur harcamaları oluşturdu.İkinci sırada %17,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile %2,6 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı
ikametli vatandaşlar ise ülkemize %64,5 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi. Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2021 yılı III.
çeyreğine göre %137,3 arttı. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %137,3 artarak 2 milyon
72 bin 116 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 534 dolar olarak gerçekleşti.

Bölge Ekonomisi



TURİZM: III. ÇEYREK: TEMMUZ - EYLÜL, 2022

Bölge Ekonomisi

Kaynak; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Tablo: Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş.



KONUT SATIŞI / ANTALYA/
EKİM 2022

Yabancılara Ekim ayında 5 bin 377 konut satışı

gerçekleşti

 

Yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir

önceki yılın aynı ayına göre %8,8 azalarak 5 bin 377

oldu. Ekim ayında toplam konut satışları içinde

yabancılara yapılan konut satışının payı %5,2 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin

123 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla

bin 658 konut satışı ile İstanbul ve 490 konut satışı

ile Mersin izledi. Yabancılara yapılan konut satışları

Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı

dönemine göre %26,9 artarak 55 bin 21 oldu. Ekim

ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den

2 bin 23 konut satın aldı. Rusya Federasyonu

vatandaşlarını sırasıyla 498 konut ile İran, 310 konut

ile Irak ve 216 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.
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ANTALYA OSB ENERJİ
TÜKETİMİ

Antalya OSB 2022 EKİM dönemi Elektrik-Su-

Doğalgaz Tüketim bilgileridir;

Elektrik- 50.278.863,15 kWh

Su- 704.061,00 m³
Doğalgaz- 2.764.866,24 Sm³

Bölge Ekonomisi



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI/ EKİM 2022

Bölge Ekonomisi

Karşılıksız Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Tutar

Karşılıksız Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı  - Adet



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI / EKİM 2022

Protesto Edilen Senet Adetlerinin İllere Göre Dağılımı

Bölge Ekonomisi

Protesto Edilen Senet Tutarlarının İllere Göre Dağılımı



ANTALYA SEKTÖREL İHRACAT PERFORMANSI  (1000 $)- EKİM



Antalya Ticaret Borsası (ATB), Ekim ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Ekim ayında miktar endeksleri,

domateste 25, sebzede 39 ve meyvede 61 olarak gerçekleşti. Fiyat endeksleri ise domateste 717, sebzede 748 ve meyvede 783 oldu.

Ekim ayı endeksleri, miktarda bir önceki aya göre(aylık) domateste yüzde 12.20, sebzede yüzde 28.24 artarken, meyvede ise yüzde -3.07

azaldı. Miktar endeksleri, geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 0.65 artarken, sebzede yüzde -13.60, meyvede ise yüzde

-22.80 azaldı. Ekim ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates için son 7 yılın ortalamalarında, sebze ve meyvede ise 2020

yılı hariç son 7 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler ise sebze ve meyve için 7 yılın rekoru,

domates için ise 2020 yılı hariç son 7 yılın rekoru olarak yansıdı. Ekim ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 89.63 oldu.

Miktardaki yüzde 0.65’lik artışa rağmen fiyat artışı ortalama üzerinde gerçekleşti. Sebze fiyat endeksindeki yıllık değişim rekor düzeyle

yüzde 118.35 oldu. Sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde -13.60 azalması bu rekor fiyat artışında önemli rol oynadı. Meyve fiyat

endeksindeki yıllık değişim yüzde 100.28 ile rekor düzeyde gerçekleşti. Meyvedeki yıllık işlem miktar azalışının yüzde -22.80 olması,

meyve fiyatındaki artışta önemli rol oynadı. Ekim ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 4 yılın miktarda

ve fiyatta ortalamanın üzerinde seyretti. Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Ekim ayında yüzde 12.20 ile 2020 yılı

hariç en düşük aylık artışı gösterirken, işlem fiyatı yıllık yüzde 33.01 ile 2020 yılı hariç en yüksek artışı gösterdi. Bir önceki aya göre (aylık)

sebze işlem miktar endeksi, Ekim ayında yüzde 28.24 artarken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 22.54 arttı. Son 4 yılın Ekim ayları dikkate

alındığında sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler ortalama civarında gerçekleşti. Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem

miktar endeksi, Ekim ayında yüzde -3.07 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 17.25 arttı. Son dört yılın Ekim ayları dikkate alındığında aylık

değişimler, meyve miktar endeksinde rekor düşüş ve fiyat endeksinde ise rekor artış olarak gerçekleşti.
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Ekonomik Pariteler
Küresel piyasalarda Çin’deki protestolar takip ediliyor. 
TCMB, Finansal İstikrar Raporu’nu yayımladı.

Şükran Günü nedeniyle yarım gün işlem gören ABD borsaları Cuma günü karışık bir görünüm sergiledi. Endüstri hisseleri haftanın son işlem
gününde yükseliş kaydederken teknoloji hisseleri geriledi. Enflasyon nedeniyle alım gücü gerileyen Amerikalı tüketicilerin Kara Cuma
indirimlerinde internet üzerinden rekor düzeyde harcama yaptığı bildirildi. Vaka sayısının 40 bine ulaştığı Çin’de “sıfır-Covid” politikası kapsamında
uygulanan karantina ve kısıtlamalara karşı hafta sonu başlayan protestolar başta Asya olmak üzere küresel piyasalarda yakından takip ediliyor. Çin
Merkez Bankası (PBOC) Cuma günü yaptığı açıklamada bankaların rezerv olarak tutması gereken zorunlu karşılık oranlarını yıl içinde ikinci kez
düşüreceğini duyurmuştu. Buna göre, PBOC ekonomide durgunluk yaşanmasının önüne geçmek amacıyla zorunlu karşılık oranı 5 Aralık’tan
itibaren 25 baz puan düşürecek. Çin’de uygulanan karantina ve kısıtlamalar nedeniyle küresel talepte yaşanacak gerileme beklentisinin yanı sıra
Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasına yönelik haber akışı nedeniyle Brent türü ham petrolün varil fiyatı haftanın son işlem gününü %2 düşüşle
83,6 düzeyinden tamamladı. ABD dolarının diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısında değerini gösteren DXY endeksi artış kaydederken, altın
fiyatları 1.756 USD/ons seviyesindeki nispeten yatay seyrini sürdürdü. Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi Almanya, yılın üçüncü çeyreğinde
yıllık bazda %1,2 ile beklentilerin bir miktar üzerinde bir büyüme kaydetti. Yüksek seyrini sürdüren tüketici fiyatlarına rağmen hanehalkının
harcamasındaki yükseliş büyümedeki artışta etkili oldu. Almanya’da açıklanan Kasım ayı GfK tüketici güven endeksine göre hem ekonomiye hem
de gelire ilişkin beklentilerde toparlanma gözlendi. TCMB, Cuma günü yılın ikinci Finansal İstikrar Raporu’nu yayımladı. Raporda jeopolitik riskler,
Çin’deki tedbirlerin tedarik zincirleri üzerinde oluşturduğu belirsizlik, gelişmiş ülkelere yönelik resesyon beklentisi ve küresel olarak enflasyondaki
artış nedeniyle küresel ekonomik aktivitenin yavaşladığına dikkat çekildi. Raporda, reel sektörün finansal varlıklarının yükümlülüklerine kıyasla
daha fazla arttığı belirtilirken, bankacılık sektörünün tarihsel olarak en güçlü seviyesine ulaşan aktif kalitesi göstergelerinin iyileşme kaydettiği ifade
edildi. 
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