28 Ocak 2015

TCMB Enflasyon Raporu Değerlendirmesi
2015 1. Enflasyon Raporu TCMB Başkanı Erdem Başçı
tarafından dün açıklandı.
Enflasyon Tahminleri
Enflasyonun %70 olasılıkla 2015 yıl sonunda %4.1 ile
%6.9 aralığında gerçekleşmesi ve orta noktanın %5.5
olması tahmin edilmektedir.
2016 yıl sonu için enflasyonun orta nokta %5 olmak
üzere %3.2 ile %6.8 aralığında gerçekleşmesi
öngörülmektedir.
Orta vadede ise enflasyon beklentisi %5 düzeyindedir.

Son 45 yılın en düşük enflasyonu görülebilir…
TCMB Başkanı Erdem Başçı dün yaptığı konuşmada
enflasyonda düşüş eğiliminin bu aydan itibaren hız
kazanacağını ve 2015 yıl sonunda son 45 yılın en
düşük enflasyonunun görülebileceğini belirtti.
Erdem Başçı 2014 yılının dördüncü çeyreğinde
enflasyonun bir önceki çeyrek sonuna kıyasla 0.7
puan azalarak %8.17 oranına gerileyerek Ekim ayı
Enflasyon Raporu öngörüsünün altında gerçekleştiğini hatırlattı.
Alt gruplar itibariyle enflasyonda en belirgin yavaşlamanın petrol fiyatlarındaki keskin düşüşe bağlı olarak
enerji grubunda olduğunu belirten Başçı, gıda grubunun enflasyona en yüksek katkı yapan bileşen olmaya
devam ettiğini hatırlattı.
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Faiz indirim süreci başladı...
Enflasyondaki düşüş eğiliminin bu aydan itibaren
hız kazanacağına dikkat çeken Erdem Başçı, bu
nedenle faiz indirim sürecinin de başlatıldığını
ifade etti.
Para Politikası Kurulu erken toplanabilir…
Sunumun ardından soru cevap kısmında yapılan
açıklamalarda TCMB Başkanı Ocak ayı enflasyonunun öngörülenden daha fazla gerilemesi durumunda; 24 Şubat’ta gerçekleştirilecek Para
Politikası Kurulu toplantısının 4 Şubat tarihinde
toplanabileceğini belirtti.

Gözler 3 Şubat’ta...
Ocak ayı enflasyon verisi 3 Şubat tarihinde açıklanacak. Ocak ayı enflasyonunda 1 puandan daha fazla düşüş görülmesi
durumunda TCMB faizlerde erken bir indirime gidebilir.
Son açıklanan enflasyon verisine baktığımızda 2014 yılı Aralık ayı enflasyonu bir önceki aya göre %0.44 gerilerken, yıllık bazda
%8.17 artış göstermişti. 3 Şubat tarihinde açıklanacak enflasyon verisinin %7.17’nin altında gerçekleşmesi durumunda Merkez
Bankası’nın erken bir toplantı ile faizlerde indirime gitmesi bekleniyor.
Baz etkisi ve düşen petrol fiyatlarının katkısıyla özellikle yılın ilk yarısında enflasyonda kayda değer bir düşüş bekliyoruz. Fakat yılın
ikinci yarısından sonra enflasyonda tekrardan yukarı yönlü hareketler gözlenebilir. Enflasyon beklentilerinin iyileşmesi ve TCMB
Başkanı’nın yaptığı açıklamaları dikkate aldığımızda ilerleyen dönemlerdeki Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz indiriminin
ölçülü adımlarla devam etmesi beklenebilir.
Fakat Başçı’nın enflasyon görünümünde sağlanan iyileşmenin kalıcı olması için temkinli bir yaklaşım sergileneceği ve getiri eğrisini
yataya yakın tutulmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği söylemini tekrarlaması da koridorun üst bandının
ilk etapta değiştirilmeyeceğine işaret ediyor.

TCMB 2015 YILI TAKVİMİ
PPK Toplantıları

PPK Özetinin
İnternet Yayını

Enflasyon Raporu

20.01.2015

27.01.2015

27.01.2015

24.02.2015

03.03.2015

17.03.2015

24.03.2015

22.04.2015

30.04.2015

20.05.2015

27.05.2015

23.06.2015

30.06.2015

23.07.2015

30.07.2015

18.08.2015

25.08.2015

22.09.2015

01.10.2015

21.10.2015

28.10.2015

24.11.2015

01.12.2015

22.12.2015

29.12.2015

Finansal İstikrar
Raporu

30.04.2015
29.05.2015
30.07.2015

28.10.2015
30.11.2015

* 2016 Yılı Para ve Kur Politikası metni 9 Aralık 2015 tarihinde yayımlanacaktır.
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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:
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.

Tavsiyeler ve Açıklamaları;
Endeks Üzerinde Getiri: Bir hisse için “Endeks Üzerinde Getiri” kararı verilmişse, bu karar hisse senedinin 12 aylık getirisinin,
BIST100 endeksinin getirisinin üzerinde olmasının beklenildiğini gösterir.
Endeks Altında Getiri: Bir hisse için “Endeks Altında Getiri” kararı verilmişse, bu karar hisse senedinin 12 aylık getirisinin,
BIST100 endeksinin getirisinin altında olmasının beklenildiğini gösterir.
Endekse Paralel Getiri: Bir hisse için “Endekse Paralel Getiri” kararı verilmişse, bu karar hisse senedinin 12 aylık getirisinin,
BIST100 endeksine paralel olmasının beklenildiğini gösterir.

ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye
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