27/08/2014

TCMB Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonuçlandı.
Toplantıdan sonra yapılan açıklamaya göre,


Gecelik faiz oranlarında; Marjinal Fonlama oranı yüzde 12’den yüzde 11.25’e,



Açık Piyasa İşlemleri (APİ) çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını ise yüzde 11.5’ten yüzde 10.75’e indirdi.



Borçlanma faiz oranını ise yüzde 7.5 düzeyinde sabit tuttu.



1 hafta vadeli repo ihale faiz oranında değişikliğe gidilmeyerek yüzde 8.25 düzeyinde ,



Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalar arası Para Piyasasında 16:00-17:00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 oranında sabit tutuldu,



Borç verme faiz oranı ise yüzde 13.5’ten yüzde 12.75’e indirildi.

Merkez Bankasının, sıkı para politikası duruşunun etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiğini, birikimli döviz kuru gelişmelerinin yıllık enflasyon üzerindeki olumsuz yansımalarının kademeli olarak azaldığı ifadelerine yer verdiler. Hedefin oldukça üstünde seyreden enflasyon tarafında ise, gıda fiyatlarındaki yüksek seyirden kaynaklı hala enflasyon tarafında sıkıntının olduğu vurgulandı. Ve bu sebeple enflasyonda iyileşmenin geciktiğine de değinildi. Enflasyon beklentileri ve enflasyonu etkileyen diğer unsurların yakından izleneceğini ve enflasyon tarafında belirgin bir iyileşme görülene kadar sıkı para politikası duruşuna devam edileceği
de ifade edildi.
Faiz kararı sonrası piyasalara baktığımız zaman;


2.1629 seviyesinde işlem gören USDTRY paritesi, Faiz karar sonrası TL’de ki gevşemenin etkisiyle paritede aşağı yönlü hareketler görüldü ve 2.1535 seviyelerine kadar geriledi. Kısa vadede USDTRY’ de aşağı
yönlü hareketler görülse bile orta vadede ABD’den gelecek olumlu veriler ve FED politikasının etkisiyle
yeniden yönünü yukarı çevireceğini düşünüyoruz. Paritede bugün için 2.1510’nun altında 2.1340’a kadar düşüşler görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.1600’nın üzerinde 2.1675 seviyesi test edilebilir.



BIST-100 tarafında ise, USDTRY’nin aşağı yönlü hareket etmesiyle endeks tarafında 80.000 üzerinde
işlemler devam ederken, 76.500-82.000 bandında işlemler öngörümüz devam etmektedir.



2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizinde ise, yapılan indirimin ağırlıklı bir teknik ayarlama olmasından dolayı ilk
olarak yüzde 9’un altını gören bileşiklerin, enflasyon görünümündeki olumsuzluklardan dolayı bu seviyelerde kalmasının zor olduğunu düşünüyoruz.

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.

