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Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi

Merkez Bankası bugün aldığı kararla faiz koridorunun alt ve üst bandında indirme girmezken; politika
faiz oranını %7,5 seviyesinde sabit bıraktı. Politika faizinindi özellikle son zamanlardaki Dolar/TL kurundaki yükselişin de etkisiyle herhangi bir indirim yapılması beklenmiyordu bu yüzden TCMB’nin bu kararı piyasa beklentilerini karşıladı diyebiliriz.
TCMB’nin karar metnine baktığımız zaman sıkı para politikasındaki duruşun ve alının makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiğini ve dış ticaretteki olumlu gelişmelerin
cari denge’ deki iyileşmeyi desteklediği açıklandı. Zayıf dış talebin halen devam ettiğini ancak iç talebe bağlı
büyümenin katıklısının ılımlı düzeyde olduğu da açıklandı. PPK faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmemesini uygulanan para ve maliye politikaları ile alınan makro ihtiyati önlemlerin enflasyonu olumlu etkilediğini
ancak global piyasalardaki belirsizlikler ve gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle temkinli yaklaşmak adına faiz oranlarında bir değişikliğe gitmemeye karar verdiğini açıkladı.
TL Zorunlu karşılıkların faiz oranlarında ölçülü bir artışa gidilmesinin ve döviz depo piyasası faiz oranlarında ölçülü indirim yapılmasının finansal istikrarı destekleyeceğini de belirtti. Döviz depo faiz oranlarında
50BP indirim yapan TCMB TL zorunlu karşılıkları 50BP arıtıma gitti. TCMB’nin aldığı bu karar Cuma gününden
itibaren geçerli olacak. TCMB’nin kararının ardından Dolar/TL 2,7213 seviyelerini test etti.
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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:
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 burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu 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.
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