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TCMB FAİZ KARARI YORUMU
TCMB Para Politikası Toplantısı’ndan çıkan karar kurum olarak beklentilerimiz doğrultusunda:
1.

Bir hafta vadeli repo faiz oranını %10,

2.

Gecelik marjinal fonlama oranını %12,

3.

API çerçevesinde repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını %11,5

4.

Geç Likidite Penceresi TCMB borçlanma faiz oranını %0 olarak sabit tutmuş olup,
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piyasada çok fazla kullanılmayan Geç Likidite Penceresi Borç Verme Faiz Oranını %15’ten %13,5’a çekti.
Böylece TCMB’nin bu toplantısında beklediğimiz gibi piyasaları şaşırtmayan bir karar çıktı.
Bu toplantının yazılı açıklamsında bir önceki toplantıdan farklılık arz eden iki nokta bulunmaktadır:
1.

‘Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler önemini korumaktadır’.

2.
‘Baz etkisinin de katkısıyla Haziran ayına kadar enflasyondaki yükselişin devam edebileceği
tahmin edilmektedir’.
ibareleri bu toplantı açıklamasında yer almamıştır.

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
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GRAFİK 2: TÜRKİYE TÜFE
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Sonuç olarak Piyasalar tarafından olumlu karşılanan bu karar; Merkez’in fiyat istikrarı konusunda
‘enflasyon’a verdiği önemi öne çıkartmıştır. Diğer yandan merakla beklenen Merkez Bankası
‘Bağımsızlık’ ilkesi de yaralanmamış olmuştur.
Kararın piyasalar üzerindeki en öenmli etkisi ‘döviz’ tarafında görülmüş ve sabah erken saatlerde
2.5620 TL/Sepet seviyelerine kadar düşen TL kararın ardından 2.5350 TL seviyelerine kadar güçlenmiştir. BIST-100 üzerinde sınırlı etki yapan PPK kararı faizlerde kısa süreli olsa da gösterge kağıdı yüzde 10
bileşiklerin üzerine taşımış ama oralardan gelen alımlar ile tekrar yüzde 9.79 mertebesine taşımıştır.
Haziran ayında enflasyonda belli bir düzelme olmadığı takdirde ve hatta gıda fiyatlarının olumsuz etkisi
ile daha da yükselirse yaz aylarında 100 BP’lık bir faiz artışı ile karşı karşıya dahi kalabiliriz.
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