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TCMB Enflasyon Raporu—Öne Çıkanlar
TCMB Enflasyon raporu sunumunda Erdem Başçı 2015 yıl sonu enflasyon tahminini yukarı revize ederek %5,5’den %6,8’e (orta nokta) çekti. 2016 yıl sonu için ise %3,7 ile %7,3 aralığı öngörülüyor. Orta vadede enflasyon oranında istikrarlı bir görünüm hakim
olacağını belirten Erdem Başçı, istikrarın %5 düzeyinde kazanılacağını açıkladı. Yapılan bu yukarı yönlü revizenin sebebi olarak
da petrol fiyatlarının Ocak ayında öngörülenden yükseğe çıkmış olmasını gösterdi. Revizede etkili olan bir diğer etken ise TL cinsinden ithalat fiyatlarındaki hareketler. Belirtilen bu sebeplerin enflasyon üzerindeki yukarı yönlü etkisinin ise 0,4 -1 puan aralığında gerçekleşeceği öngörülüyor.

TCMB Başkanı Erdem Başçı’nın değindiği bir diğer konu ise küresel finans piyasalarındaki görünüm oldu. Küresel finans piyasalarındaki oynaklığa dikkat çeken Başçı, küresel kriz sonrası yaşanan hızlı toparlanmanın şimdi büyümede gerilemelere sebep olduğunu belirtti. İçinde bulunulan durumun Türkiye için fırsatlarını ise şu şekilde değerlendirdi; düşük emtia ve enerji fiyatlarının enflasyon, dış denge ve harcanabilir gelir açısından destekleyici bir unsur olarak görüyoruz. Küresel piyasalarda mevcut
olan uzun dönemli düşük faizin ise büyümeye katkı sağladığını belirten Başçı, Avrupa ve ABD tarafında yaşanan toparlanmanın Türkiye ekonomisinin iktisadi faaliyetleri açısından olumlu olacağını açıkladı.

2015 yılının ilk çeyreğinde zayıf seyrin hakim olduğunu dile getirmesinin ardından, iktisadi faaliyetlerin gelecek dönemlerde
kademeli bir şekilde toparlanmasını beklediğini açıkladı. İktisadi faaliyetlerdeki zayıflığın en büyük sebebi olarak ise EURUSD
paritesindeki oynaklığın Türkiye’nin ihracatını olumsuz yönde etkilemesini gösterdi. Cari işlemler açısından ise TCMB beklentisi,
mevcut olan iyileşme sürecinin devam edeceği yönünde.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması
zorunlu olan Uyarı notu:
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise
genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece bura da yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
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