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TCMB Beklenti Anketi Makroekonomik Piyasa Beklentileri

Yukarıda TCM tarafından düzzenlenen ve bugün açıklanan Beklenti Anketi’nde öne çıkardığımzı bazı başlıklar hakkında
Kurum olarak görüşlerimiz aşağıdaki gibidir:
Beklenti Anketi deartık Enflasyon tarafında algının ciddi şekilde bozulduğuna işaret etmekte. Dün TCMB Başkanı Sayın
Başçı bile yaptığı sunumda Enflasyon hakkında 2014’ü yok sayarak 2015 yılında yüzde 5’lik hedefin yakalanması için
tüm araçların kullanılacağını söylemesi de 2014 yılının kaybedilmiş bir yıl olarak bakıldığına işaret etmekte. TL’de ki
değer kaybının son bulacağı varsayımından yola çıkarak yani ‘geçişkenlikten’ dolayı ilave bir yukarı yönlü enflasyon
riski gerçekleşmeyecekse, ve şu andaki hava koşulları yüzünden düşmesi pek mümkün görünmeyen ‘gıda fiyatları’ nın
olumsuz etkisi göze alındığında; ATIG olarak sene sonu TÜFE beklentimiz yüzde 8. Şubat ayı TÜFE beklentimiz ise
0,75%.
Seçimlere kadar kurlarda fazla bir hareket beklememekteyiz. Kurumsal talebin kısmen yavaşladığı bir ortamda ilave
siyasi kaynaklı olumsuzluklar olmadığı takdirde; TL’nin 2,1750 seviyelerine kadar güçlenebilmesi muhtemel. Burada en
büyük etkenlerden biri EM’ler üzerinde gerek FED’in Varlık Alım Azaltım Programının olumsuz etkilerinin satın alınmış
olması gerek de Çin kaynaklı olumsuzlukların yerini daha olumlu beklentilere bırakması olarak algılanabilir.
Cari Açık tarafında Kurum olarak 2014 sonu beklentilerimiz 51 milyar USD seviyesinde olmakla beraber, Parasal Olmayan Cari Açık Etkenlerinin (Altın) yok sayılmasını esas almaktayız. GSYH büyümesi tarafında ise; beklenenden hızlı
küçülecek olan Cari Açık ve ithalata dayalı büyümeden dolayı büyüme tahminimiz yüzde 2,5.
Merkez Bankası’nın son atmış olduğu adım ve fonlama maliyetlerini yaklaşık efektif olarak 300 BP arttırma kararı şu an
için en azından Mart sonuna kadar piyasaları rahatlatmış gibi durmakta. Ancak seçim sonrasında ‘Enflasyon’ kaynaklı
100 BP bir artış daha gündeme gelebilir ve bu karar da Bileşik Fonlama Maliyet Beklentilerimizi yüzde 11 mertebesine
çekmemize sebep teşkil etmektedir.

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

