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TÜRK LİRASI’NIN İTİBARINI KORUMAK
Merkez Bankası geçtiğimiz hafta neticesini sizlerle paylaştığımız toplantıda piyasa beklentilerini boşa
çıkarttı, konjonktür gereği şaşmamak gerekse de tepkinin bu denli ağır geleceğini kendi bile tahmin
edememişti. Bir sabah uyandığımızda Londra’dan gelen orta ağırlıklı bir ticket sığ piyasaları allak bullak
edip USD/TL paritesini 2,30 TL üzerine taşıyınca Merkez EPS (Ek Parasal Sıkılaştırma) tarihini beklemeden ciddi sayılabilecek bir miktar ile ( tahmini 3 milyar USD) Ocak 2012’den sonra ilk kez direkt müdahale yöntemine başvurdu. Ancak ilk dalga sonrası tekrar yükselen dövizde Merkez’in düşükten alanlara
rağmen hala daha tek satıcı olması bizce dikkat edilmesi gereken en önemli unsur idi; zira bu da bize
USD talebinin ihtiyaç bazlı olabileceği sinyalini veriyordu.
Umutların taşındığı ilk Ek Parasal Sıkılaştırma gününde USD TL karşısında 2,3920 yükseklerini test edince ilk reaksiyonunu 2,3000 TL/USD’ de veren Merkez olağanüstü PPK toplantısı düzenlediğini duyurdu.
Alışık olmadığımız yöntemlerin sürdüğünü ise toplantı neticesinin piyasa ile gece 00:00’ da paylaşılacağını duyduğumuz zaman anladık. Şimdi gelelim neler bekleyebileceğimize:

1. Umut edelim ki; TCMB bu duyuruda fiyat hareketlerinin izlendiğini ve ekonomiye zarar verici boyutta olmadığını açıklamasın; zira hem Reel Sektör hem de Finans Sektörü gerek mevcut seviyeden
gerek ise volatiliteden olumsuz olarak nasibini almakta.
2. FED Çarşamba günü toplantı sonucunu açıklayacak ve kuvvetle muhtemel 10 milyar USD alım azaltarak aylık 65 milyar USD’ ye inecek. Ancak biz geçen notumuzda da USD/TL’deki hareketin daha ziyade
biz kaynaklı olduğunu dolayısı ile oradan gelecek herhangi bir habere ilave bir reaksiyon vereceğimizi
düşünmediğimizi de paylaşmıştık.
3. Merkez kuvvetle muhtemel ilk etapta Money Market ve API yolu ile müdahale eğilimini faiz ile birleştirerek uygulayacaktır. Döviz depo verme mekanizması akla gelen MM operasyonu olurken; Döviz
Yükümlülüklerine bağlı olan Zorunlu Karşılıklarda indirim de gerek ROK gerek direkt indirim olarak devreye alınabilir.
4. Biz Merkez Bankası’nın piyasaya tanımlı olan yaklaşık 8 adet faizinin fazla olduğuna inanıyoruz; bu
yüzden bundan böyle bazılarını hükümsüz sayabileceği gibi kullanacağı faizin (kanımızca koridor devrede kalacaktır) üst bandını işler normalleşinceye kadar yaklaşık 200 BP yukarı çekecektir.
5. Gün içerisinde EM’lerde satış sürerken Merkez Bankası’nın bu açıklamasının TL’yi yaklaşık 8 big
figure (2,3920-2,3100) aşağı getirmesi problemin kaynağını bizce göstermekte.
Yukarıda anılan önlemler alındığı takdirde USD/TL her şey sabit kaldığı takdirde 2,3000 TL altına inip
gelişmeleri izlemeye devam edecektir. Bu arada açıklanacak olan Enflasyon; Büyüme ve Cari Denge
rakamları da Merkez Bankası’nın önümüzdeki süreçte hareket tarzını belirleyecektir.
Merkez Bankası açıklaması bizce Merkez’in hala daha bu piyasada en önemli ve lafı geçen oyuncu olduğunun göstergesi ve fiyat hareketi de Merkez’in itibarının geri tesisi anlamına gelmekte. Ancak bu şans
Merkez Bankası tarafından en iyi şekilde kullanılmak zorundadır. Haberin açıklanması ile beraber
yorumlarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Türkiye’de yüksek dövizin hiçbir kesime fayda getirmediği
getirmeyeceği gayet açıktır.

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
tercihlerinize uygun olmayabilir.

