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TCMB politika faizini 100 baz puan indirdi.
● TCMB bugün gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek
%18,00’e çekti. Bu hamle sonrasında TCMB’nin gecelik borç alma faizi %16,50; gecelik
borç verme faizi %19,50; geç likidite penceresi faizi ise %22,50 olarak gerçekleşti.
● Karar öncesi piyasa beklentileri politika faizinin sabit bırakılacağına yönelikti.
● Karar metnindeki vurgular politikada önemli değişiklikler olduğunu gösteriyor.
● Geçtiğimiz günlerde TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun çekirdek enflasyonu referans
göstermesiyle faiz indirim beklentileri artmıştı. Karar metninde de küresel enflasyonun
geçici olduğuna yönelik ifadeler mevcut.
● Karar metninden çıkartılan «sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği» ifadesi yerine «para
politikasında güncellemeye ihtiyaç duyulduğu» ifadesi metne eklendi. Enflasyondaki
yükselişte gıda ve ithalat fiyatlarının artışı ile tedarik süreçlerindeki aksaklıkların etkili
olduğu bildirildi. TCMB, karar metninde bu etkilerin geçici olduğunu ifade etti.
● TCMB, fiyatlardaki istikrarın finansal istikrarı olumlu etkileyerek döviz rezervlerinin artış
eğilimine gireceğini ve yatırım, üretim ve istihdam artışının devamı için uygun zemin
oluşturacağını bildirdi.
● Karar sonrası döviz kuru tarihi seviyesine yükselirken kararın piyasa tarafından nasıl
karşılanacağı merak ediliyor. Gelecek dönem için bir yönlendirme yapılmazken enflasyonun
gidişatı gözlenecektir. Albaraka Banknot olarak TÜFE’nin yukarı yönlü risklerle birlikte
%16,8 civarında yılı bitirmesini bekliyoruz. Yılın son 2 ayında manşet enflasyonu düşürücü
etki yapacak baz etkileri, temel olarak gıda ve enerji tarafından geleceğinden ve dolayısıyla
çekirdek enflasyon daha yavaş düşeceğinden ötürü TCMB’nin aksiyon patikasında
belirsizlikler yüksek olmakla birlikte haftalık repo faizinin yılı %16 seviyesinde
tamamlayacağını öngörüyoruz.
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Piyasa Katılımcıları Anketi
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Burada belirtilen bilgiler güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan,
okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere
dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu
bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir.

Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından
doğabilecek zararlardan dolayı, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. hiçbir sorumluluk
kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza ait olup,
üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.

