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TCMB PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTISI ÖNCESİ
Türkiye Para Politikası Kurulu Toplantısı 22 Mayıs Tarihinde gerçekleştirilecek.
En son 24 Nisan tarihinde yapılan Para Politikası Kurulu toplantısı sonuçlarına baktığımızda;
1– Bir hafta vadeli repo faiz oranını %10,
2– Gecelik marjinal fonlama oranını %12’de sabit tutarken,
Piyasada çok fazla kullanılmayan Geç Likidite Penceresi Borç Verme Faiz Oranını ise %15’ten %13.5’e çekti.
Türkiye’nin para politikalarında belirleyici olan makro göstergelere baktığımızda Enflasyon tarafında son
gelen yıllıklandırılmış Tüketici Enflasyonu %9.38 olarak gerçekleşti (Mart:%8.39) . Enflasyon göstergelerinin
2014 yılına ilişkin görünümü iktisadi faaliyet ve döviz kurunun seyri ile gıda fiyatlarındaki görünüme göre
şekillenmektedir. 3 Haziran tarihinde Türkiye TÜFE rakamları açıklanacaktır (Grafik:1). Ayrıca H endeksi
de Ekim 2008 yılından beri ilk kez tekrar çift haneli rakamlara yükselmiştir. Mayıs 2013 yılındaki düşük
TÜFE rakamının (0.15%) yaratacağı olumsuz baz etkisi ile TÜFE’de bu ay itibarı ile yüzde 10’a yakın veya 10
seviyesinin görülmesini beklemekteyiz.
Grafik:1 Türkiye Enflasyon (CPI)

Türkiye’nin Büyüme rakamı ele alındığında, en
son 31 Mart’ta açıklanan rakam %4.0 olarak gerçekleşti. Bir sonraki Büyüme rakamı 10 Haziran
tarihinde açıklanacaktır. Çeyreklik büyümenin
ise yüzde 5 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir.
TCMB verilerine göre Türkiye’de Cari İşlemler
Açığı Mart ayında 3 Milyar 194 Milyon Dolara
gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti. Yıllıklandırılmış bazda Cari İşlemler Açığı ise 59 Milyar 970 Milyon Dolar oldu. Cari açık rakamlarının
ardından açıklama yapan JP Morgan Türkiye’de
bu yıl cari açığın GSYH’nın %5.7’sine gerilemesini
beklediklerini belirtti. Morgan Stanley ise cari
açıkta önümüzdeki aylarda muhtemelen görünür
bir gerileme oluşacağını açıkladı. Mayıs ayı Cari
Açık rakamı 12 Haziran tarihinde açıklanacaktır.
Önümüzdeki 2 ay içinde yıllıklandırılmış Cari Açık
rakamının 50 Milyar Dolara düşmesini ve seneyi
bu seviyelerden kapatmasını bekliyoruz.
Kaynak:Bloomberg
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Kurum olarak, 22 Mayıs tarihinde gerçekleşecek TCMB Para Politikası Toplantısında faiz oranlarında ve Para
Politikasında değişikliğe gidilmeyeceğini düşünüyoruz (Grafik:2).
Grafik:2 TCMB Bir hafta vadeli repo faiz oranı
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Gerçekleşen enflasyon ve ileriye dönük enflasyon görünümünün bu denli bıçak sırtında olduğu bir ortamda,
TCMB’nin herhangi bir şekilde sıkı para politikasından vazgeçebileceğini düşünmemekteyiz. Bir önceki beklenti anketine göre yükselerek yıl sonu %8.33 seviyelerine çekilen TÜFE beklentisi, özellikle tasarruf açığı yaşayan
ekonomilerde eksi reel faizleri kabul edilemez olduğundan faiz indirimini açıklayamaz duruma getirmekte. Öte
yandan yavaşlayan kredi büyümesi ve özellikle ABD başta olmak kaydı ile gelişen ekonomilerin faizlerinin rekor düşük seviyelerde seyrinin devamı ve belki de en son gelişme olan Avrupa Merkez Bankası (ECB)’nin olası
faiz indirim beklentileri TCMB’yi indirime teşvik edebilir.
Kurum olarak sabit bırakılmasını beklediğimiz faizlerin düşürülmesi halinde (sembolik dahi olsa) TL’nin kısmen
zayıflayacağı ve bunun da kısa vadede (enflasyon düşüşü ile teyid edilmediği takdirde) reel sektör ve dolaylı
yoldan BIST’e olumsuz yansıyacağını düşünüyoruz.
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