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TCMB PPK SONRASI
Türkiye Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonuçlandı.
Toplantı sonucunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.


Bir hafta vadeli repo faiz oranını (Politika Faizini) yüzde 8.25 ,



Gecelik faiz oranlarında; Marjinal fonlama oranı yüzde 11.25, Açık Piyasa İşlemleri (APİ) çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 10.75, Merkez
Bankası Borçlanma faiz oranını yüzde 7.5,



Geç Likidite Penceresi faiz oranları, geç likidite penceresi uygulaması çerçevesinde Bankalararası Para
Piyasasında saat 16:00-17:00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde
0, borç verme faiz oranını ise yüzde 12.75’te sabit bıraktı.

Toplantı sonrası yayınlanan basın duyurusunda,


Zayıflayan küresel talebe rağmen ihracatın dengeli büyümeyi desteklemeye devam ettiğini,



Yüksek seyreden enflasyonda iyileşmenin gecikmesinin sebebi olarak yine gıda fiyatlarındaki yüksek seyir
gözükürken, bununla birlikte düşen emtia fiyatlarının enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri de sınırlayabileceği değerlendirildi.



Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme görülene kadar da getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasında ki sıkı duruşun sürdürüleceği yinelendi.

Para politikası kurulu toplantısı özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.
Karar sonrası piyasalara baktığımızda;
Dolar/TL - 2.25 seviyelerine yakın seyreden parite 2.25 seviyesinin üzerine çıkarak karar sonrası en yüksek
2.2563 seviyesini test etti. Türkiye’den gelen faiz kararı sonrası, TSİ 15:30’da ABD Dayanıklı Mal Siparişleri verisini takip ediyor olacağız. Paritede 2.2584’e kadar yükselişler gözlemlenebilir. Aşağıda ise 2.2450 destek seviyemiz.
BIST100 - Karar sonrası ekside seyreden endekste, 74.450 destek seviyesi olarak takip edilecek. Bunun altında
ise 73.600 seviyesine kadar düşüşler gözlemlenebilir. Yukarıda ise 75.500 ve 76.600 direnç seviyelerimiz.

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.

