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Merkez Bankası Faizlerde Değişikliğe Gidecek Mi?
ECB’nin teşviklerini artırması, FED’in erken faiz artırımı beklentilerinin azalması ve enflasyondaki
düşüş beklentilerinin artması sebebiyle normal koşullarda Merkez Bankası’ndan politika faizinde
(repo) 100-150 baz puan arasında faiz indirimi bekliyorduk. Bu indirimin para politikası üzerinde
belirsizliği arttırıcı bir unsur olmaması açısından da O/N faizlerde yüzde 12’den yüzde 10 seviyesine
bir geri çekilme beklentilerimiz dahilinde idi. Fakat son dönemlerde Musul ile başlayan siyasi gerginlik
boyutunu artırmış durumda. Irak’ta yaşanan siyasi gerginliklerin devam ediyor olması ve bu durumun
yurtiçini de etkileyecek olması nedeniyle şu anki koşullarda Merkez Bankası’ndan faiz indirimi
gelmemesi gerektiğini düşünüyoruz.
Irak’ta yaşanan siyasi gerginliklerin insanı boyutu çok fazla önemli, bununla beraber hem petrol
fiyatlarındaki yukarı yönlü baskı hem de Irak’la olan ticaretimizin sekteye uğraması riski ödemeler
dengesi ve büyüme üzerinde olumsuz etki yaratacak gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ana
hammadde olan Petrol ve Doğalgaz fiyatlarındaki artışın kalıcı olması halinde zaten hedefler dışında
süren enflasyon da olumsuz yönde etkilenecektir. Bu bağlamda Merkez bu toplantıyı pas geçerek
bekle/gör politikası uygulayabilir.
Bu etkenleri dikkate aldığımızda Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla beraber Merkez Bankası’ndan 50-75 baz puanlık faiz indirimi gelebileceğini bekliyoruz.
Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapması için geçerli nedenler


Enflasyon beklentilerinin gerilemesi: Haziran ayı için TÜFE beklentisi bir önceki anket
döneminde %0.25 iken, bu anket döneminde %0.22 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise bir
önceki anket döneminde %8.33 iken, bu anket döneminde %8.29 olarak açıklandı. 12 ay ve 24
ay sonrası TÜFE beklentileri de sırasıyla %7.19 ve %6.62 oldu.



Avrupa Merkez Bankası’nın ekonomiyi desteklemek amacıyla teşvikleri artırması, faizlerde indirime gitmesi ve bu hareketin sürebileceğinin sinyalini vermesi.



ABD Merkez Bankası FED’den erken faiz artırımı beklentilerinin azalması

Merkez Bankası’nın faizlerde bir değişikliğe gitmemesi için geçerli nedenler


Musul ile başlayan siyasi gerginliklerin günden güne boyutunun artması ve Irak’ta yaşanan
siyasi gerginliklerin devam ediyor olması



Enflasyon beklentileri gerilemiş olsa da enflasyonun Orta Vadeli Program hedeflerinin oldukça
altında kalmaya devam etmesi; ve özellikle yaşanan jeopolitik gerginliklerin enflasyon üzerinde
açacağı hasar boyutu.



TL’deki değer kaybının azalarak da olsa sürüyor olması

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.

