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RUSYA MERKEZ BANKASI FAİZ ORANINI ARTIRDI
Bu yıl üçüncü kez politika faizi artıran Rusya Merkez Bankası, %7,50 olarak belirlediği faizi beklenmedik bir şekilde 50
baz puan artırarak %8,00’a çekti. Ukrayna’da yükselen tansiyonla birlikte gündeme gelen Rusya’ya yaptırımların artırılması ihtimali Rusya’yı harekete geçirmiş gibi gözükmekte.
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Jeopolitik risklerden dolayı ortaya çıkan yüksek enflasyon riskini azaltmak ve ülkeden sermaye çıkışına engel olmak
amacıyla 50 baz puanlık artırıma giden Rusya, sermaye çıkışını ne kadar engeller bilinmez. Ancak, bu konuya sayısal
verilerle yaklaşacak olursak;
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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.

Yaşanan jeopolitik gerginliklerle birlikte 2014’ün ilk yarısında Rusya’dan çıkan sermaye miktarı $74,6 milyar olarak
gerçekleşirken, bu rakam 2013 yılının toplamında $61 milyar olarak gerçekleşmişti. Bu durumda, 2014 yılı sonunda
Rusya’dan sermaye çıkışı $120 milyar civarında gerçekleşebilir. Rusya’nın Yabancı Rezervlerine baktığımızda ise
2014 yılbaşından beri gözle görülür azalma dikkat çekmekte. 2013 Aralık ayında 467 milyon dolarlık rezerve sahip
olan Rusya Yabancı Rezervler bakımından 50 milyon dolar kayıpta. 31 Mayıs 2014’te açıklanan rakam ise 411 milyon dolar.
Sene başından beri tansiyonun bir türlü tam olarak düşmediği Rusya- Ukrayna gerginliğini düşünecek olursak Rusya Merkez Bankası beklenmedik faiz artırımlarına devam edecek gibi görünmekte.
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