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FAİZ KARARI ve YORUMU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün de tarihi olarak nitelediğimiz Olağanüstü Para Politikası toplantısından oldukça piyasa yanlısı olarak algılanabilecek kararlar aldı. Gerçek anlamda faiz artışını 280 BP olarak
niteleyebileceğimiz bir faiz arttırımı olurken; bir dizi operasyonel belirsizliği ortadan kaldırdı. Dün sizlerle
paylaştığımız raporda faiz artışını 200 BP olarak beklerken bir dizi faizin de önemini ya da varlığını kaybedeceğinden bahsetmiştik. Kısaca yapılan değişikliklere değinecek olursak ve bunların neticesinde neler bekleyebileceğimize bakarsak:
1.Gecelik Faiz Oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 7,75’den yüzde 12’ye; API çerçevesinde piyasa yapıcısı
bankalara repo işlemi yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 6,75’den yüzde 11,5’a, Merkez
Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 3,5’tan yüzde 8’e yükseltilmiştir.
2.Bir haftalık vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 4,5’tan yüzde 10’a yükseltilmiştir.
3.Geç Likidite Penceresi Faiz Oranları: 16:00-17:00 arası Merkez’in borçlanma oranı yüzde 0’da sabit tutulurken; borç verme faiz oranı yüzde 10,25 düzeyinden yüzde 15 düzeyine yükseltilmiştir.

Toplantı sonunda yapılan açıklamaya göre bundan böyle fonlama faizi bir haftalık vadeli repo ihaleleri yolu
ile olacak; yani politika faizi net olarak yüzde 10 seviyesinde gerçekleşecek. Bu hem ortadox politikaya doğru bir adım olurken, yatırımcılara da yerli ve/veya yabancı alternatif maliyetlerin anlatılmasında kolaylık sağlayacaktır. Yukarda anılan artışlarda daha ziyade düne kadar ağırlıklı olarak yüzde 7,20 seviyelerinden fonlanan piyasada maliyet 280 BP artmış olmuştur. Bu kararlar neticesinde dövizde sığ piyasada geri çekilme 2,15
TL/USD seviyelerine kadar olmuşsada, kısa orta vadede ki bu vade Mart 30 olarak belirlenebilir; herşey aynı
kaldığı takdirde 2,2500 TL/USD tavan olarak belirlenebilir. Zira Merkez aynı zamanda gerektiği takdirde 12
ve 15% silahlarını da çekebileceğini ima etti. Kırılgan 5’li de, TL faizleri 10% olarak baz alındığında 10,50%
faizi olan Brezilya’nın arkasından ikinci sıraya yükseldi.
Pazartesi akşamı toplantının açıklanması itibarı ile benzer bir faiz hareketini fiyatlayan BIST’in ilk etapta Bankacılık hisseleri tarafında olumsuz tepki vermesi beklenebilir; ancak önümüzdeki süreçte en azından volatil
dövizden kaynaklanabilecek risklerin azalması ile bu etki de offset edilebilirse hareket olumlu bile etkilenebilir. Bono tarafında ise hala daha mevcut getirilerin altında kalan bir fonlama maliyeti ile bileşik getirilerde
aşağı doğru bir düzeltme özellikle verim eğrisinin uzun tarafında yaşanabilir. Yerli yerine oturacak olan fiyatlardan Şubat itfalarında ve öncesinde orta vadeli bono portföyü yapmakta fayda olabilir; zira enflasyonun yukarı yönlü riskleri çıpalanırken; büyüme tehdit altına girdi.
Sene başında yüzde 3 veya kısmen altında beklediğimiz büyüme de şu an için olmasa da ilk çeyrek sonunda
yüzde 0,25’lik aşağı doğru revizyon yapma gereksinimi duyabiliriz.
Kısa vadede piyasadaki fiyat hareketleri adına olumlu karar olduğuna inanmakla beraber olası siyasi gerginliklerden kaynaklanabilecek hareketlere karşı da Merkez kendini 12 ve 15 ile piyasanın önünde konuşlandırmış durumda. Yapılan ve beklenenden bir kısım daha agresif olan faiz artışının FED’in de ‘tapering’ çerçevesinde atması beklenen 10 ar milyar dolarlık varlık alım indirim adımlarını da düşünerek atılmış bir adım olduğunu varsaymaktayız.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.

