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TCMB PARA POLİTİKASI KURUL TOPLANTISI KARAR BEKLENTİSİ

Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmeler ve açıklanan makro verilerden sonra 24 Nisan’da yapılacak olan
Para Politikası Toplantısı’nda alınacak kararlar bu haftanın gündemini oluşturmakta. En son yapılan Para
Politikası Kurul kararları (18 Mart 2014) aşağıdaki gibidir:
“Para Politikası Kurulu (Kurul), Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo – Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının aşağıdaki gibi sabit tutulmasına karar vermiştir:
a.
Gecelik Faiz Oranları: Marjinal fonlama oranı %12, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa
yapıcı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı %11,5, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı %8
b.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %10

c.
Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00 - 17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma
faiz oranı %0, borç verme faiz oranı %15.” ,
28 Ocak 2014’te yapılan Para Politikası Toplantısı’nda Merkez Bankası faiz oranlarını yukarıdaki oranlara
revize etti. Faiz arttırımının sebebi olarak TL’deki belirgin değer kaybı ve risk priminin artmasının enflasyonu ve finansal istikrarı olumsuz yönde etkilemesi gösterildi. Açıklanan rapora göre, enflasyonda iyileşme sağlanmadan sıkı para politikasına son verilmeyerek 2015 yılı ortaları için %5 enflasyon öngörüldü.
Türkiye’nin para politikalarında belirleyici olan makro göstergelere baktığımızda Enflasyon tarafında son
gelen yıllıklandırılmış Tüketici Enflasyonu %8,39 olarak gerçekleşti (Şubat: %7,89). Mart ayında ki artışın
gıda ve ulaştırma fiyatlarında ki ciddi yükselişten kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu sene enflasyonda baz
etkisinin olumsuz katkısı ve gıda tarafında olumsuzlukların devam edeceği öngörüsüyle Haziran ayına
kadar ciddi bir artış gözlenebilir. Mayıs ayında ulaşılması beklenen %8,50’lik seviyeye Nisan ayında ulaşacağımız düşünüldüğünde 24 Nisan toplantısında bir faiz indirimi beklemek pek doğru olmayacaktır.
Aksine enflasyon %9’un üzerinde seyrettiği takdirde ekstra bir sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulacağını düşünmekteyiz. Daha önceki raporlarımızda da belirttiğimiz üzere yaz aylarında düşmesi beklenen enflasyonda düşüş yaşanmazsa hangi sebepten olursa olsun 3. Çeyrek başlarında 100 BP’lık bir sıkılaştırma gündeme gelebilir.

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
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GRAFİK 1: TÜRKİYE TÜFE (Yıllıklandırılmış)

Kaynak: Bloomberg

Türkiye’nin bir diğer önemli göstergesi ve sorunu Cari Açık tarafında ise Şubat ayında dış ticaret açığı 5,1
milyar dolar olarak açıklanırken cari açık 3,2 milyar dolar olarak gerçekleşti (Grafik 2). 18 Mart’ta yapılan
toplantıda, uygulanan sıkı para politikası ile birlikte kredi büyüme hızlarının yavaşlaması iç talepte azalmaya işaret ederken, dış talepte ki toparlanmayla birlikte net ihracatın artacağı böylelikle cari işlemler açığında iyileşme gözleneceği öngörüldü. Ancak, ihracatın büyümeye olan sınırlı etkisi düşünüldüğünde, Merkez
Bankası büyümeyi desteklemek adına eline geçen ilk fırsatta faizleri indirmek isteyecektir.
GRAFİK 2: TÜRKİYE CARİ AÇIK ve DIŞ TİCARET AÇIĞI

Kaynak: Bloomberg

Faizlerin artması ile normalleşen enflasyon görünümü (FX geçişkenlik etkisinin azalması) zamansız bir faiz
indirimi ile tekrar bozulursa gerek Derecelendirme Kuruluşları gerek piyasalar tarafından olumsuz karşılanabilir. 2014 senesi için ‘Büyüme’ beklentilerinin yüzde 2.5 altına kayması riski ise şu anda ‘Ekonomi Yönetimi’ için son derece olumsuz algılansa da, doğru izlenecek bir para politikası ile 2015 çok daha başarılı geçecek hale getirilebilir. 2014 adına kurum olarak büyüme beklentimizi hala yüzde 2.4 oranında sabit tutmaktayız.
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GRAFİK 3: TÜRKİYE GSYIH

Kaynak: Bloomberg

Türkiye’de piyasaları son zamanlarda asıl etkileyen makroekonomik verilerden çok siyasi gelişmeler. Bir
ülkeyi uluslararası platformda öne çıkaran en önemli konunun Merkez Bankası’nın güvenilirliği ve bağımsızlığı olduğunu düşünürsek, Başbakan’ın Olağanüstü Toplantu’ya davet ederek yaptığı faiz indirim çağrısının bu kadar çabuk ve ekonomik gelişmelerden bağımsız düşürülmesi ‘güven’ zedelenmesine yol açabilir. 28 Ocak toplantısından bu yana gerek makroekonomik gerek politik konularda faiz indirimine işaret
edebilecek fazlaca bir gelişme yok. Siyasi arenada sadece arkamızda kalan bir ‘yerel seçim’ var. Ağustos
ayı’nda çift turlu Cumhurbaşkanlığı seçimi; Cumhurbaşkanlığı adayları ve Cumhurbaşkanı’nın olası yetkileri piyasalar üzerinde yeterince belirsizlik sebebi olarak algılanabilir.
Merkez Bankaları’nın para politikalarının piyasalar üzerindeki etkileri en erken uygulanmaya başlandıktan 3-5 ay sonra görülebilir. Sıkılaştırılmış ve hatta sıkılaştırılmakta geç kalındığı iddialarına maruz kalınan
TCMB’nin etkileri daha tam görmeden gevşetmeye gitmesi ve hatta bunu küresel sıkılaştırmanın başta
ABD ve İngiltere ile başlaması beklenirken yapması piyasalarda sıkıntıya yol açabilir. Gelişmekte Olan
Ülkeler (EM) genelinde de baktığımız zaman gevşetmeye sıcak bakan başka bir EM de görülmemekte.
Tam normalleşme sağlandıktan sonra; Merkez ‘büyüme’yi desteklemek adına faizlerde bir indirime gidebilir. Ancak enflasyon görünümünün daha da bozulması halinde 100 BP’lık ilave bir sıkılaştırma bile gündeme gelebilir.
Sonuç olarak, bütün bu siyasi gelişmeleri, yurtdışı kaynaklı etkileri ve Türkiye’nin makroekonomik verilerini yan yana koyduğumuzda biz kurum olarak, 24 Nisan’da ki Para Politikası Toplantısında bir faiz indiriminin söz konusu olmayacağını öngörüyoruz.
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