Resmi Rezerv Varlıklar Son 5 Yılın En Yüksek Düzeyinde
TCMB’nin yayımladığı Uluslararası Rezervler ve Döviz

Eylül sonu itibariyle TCMB’nin net APİ fonlaması 301.1

Likiditesi Gelişmeleri raporuna göre 2021 yılı Eylül
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edildiğinde toplam APİ fonlaması 726.6 milyar TL’ye

dolar artarak 121.3 milyar dolara, Yükümlülükler 3.3

yükselmektedir ki bu da fonlamanın yüzde 58.6’sının

milyar dolar artarak 142.9 milyar dolara yükseldi.
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Rezerv Varlıklar 181 milyon dolar artarak –21.7 milyar
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Kaynak: TCMB
* Bu dokümanda yer alan değerlendirmeler bilgilendirme amaçlı olup Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurullarından onaylanmış bağlayıcı politika metinleri değildir.
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