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Merkez Bankası politika faizini 50 bp indirdi
Merkez Bankası aldığı kararla faiz koridorunun alt ve üst bandında indirime girmezken, politika faizini %8,25’ten %7,75’e
indirdi. Politika faizinde 25 bp indirim beklediğimizi ve Merkez Bankası’nın kendine müdahale alanı bırakması açısından üst
bantta değişikliğe gitmesini öngörmediğimizi açıklamıştık. Piyasa beklentisi ise 25 ile 50 bp’lık indirimin üzerinde yoğunlaşmıştı. Kararın piyasalar tarafından olumlu karşılandığını söylemek mümkün.
Beklenildiği gibi TCMB karar metninde, Para politikasındaki sıkı duruşun ve alınan makroihtiyati önlemlerin enflasyonu, özellikle çekirdek enflasyon göstergelerini ve enflasyon beklentilerini olumlu yönde etkilediğini, başta petrol olmak üzere emtia
fiyatlarındaki geri çekilmenin enflasyondaki düşüş sürecini desteklediğini belirtti. Ayrıca Merkez Bankası enflasyondaki düşüşün kalıcı olması için para politikasında temkinli bir yaklaşımın gerektiğini vurgulamıştır. Enflasyon görünümündeki iyileşmeye beklentimize paralel olarak önümüzdeki süreçte Merkez Bankasının ölçülü faiz indirimlerine devam etmesini öngörmekteyiz.
Piyasa beklentilerine paralel olarak nitelendirebileceğimiz karar sonrasında endeks 89.202 puana kadar yükselirken, bankacılık endeksinde kazançlar %2’ye yaklaştı. Endeksin 89.100 seviyesi üzerinde tutunması halinde 90 bin direnci karşımıza
çıkıyor. Kur tarafında ise karar sonrasında sert geri çekilme gördüğümüz Dolar/TL’de ilk destek seviyesi 2,3250 seviyesinde
bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2,3450 direnci takip edilecek.
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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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