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TCMB kararı: TCMB, politika faizini 100 baz puan indirdi.
TCMB, para politikası kararında, politika faizini 100 baz puan düşürerek %12’ye çekti. Karar metninde öne
çıkan noktalar:

Küresel Ekonomik Görünüm: TCMB, jeopolitik risklerin ekonomik faaliyetler üzerindeki zayıflatıcı etkisine
vurgu yapmaya devam etti. Küresel büyüme tahminlerinde aşağı yönlü güncellemelerin ve resesyon riskinin
ise devam ettiğini belirtti.
Küresel enflasyondaki yüksek seyre ilişkin ise; gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enerji fiyatları ve arztalep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak görülen yükselişin beklenenden uzun
sürebileceğini vurgularına dikkat çekmeye devam etti.
Yurt İçi Ekonomik Aktivite: TCMB, güçlü bir ilk yarıyılın ardından Temmuz’dan beri öncü göstergelerde
zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümede bir yavaşlama gözlendiğini belirtti.

Cari denge tarafında ise özellikle beklentilerin üzerindeki turizm gelirlerinin katkısının devam ettiği vurgusu
hakim. Cari denge üzerindeki riskler ise enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona
girme olasılığı olarak belirtildi.
Enflasyon Görünümü: TCMB; enflasyonda yaşanan yükselişte, jeopolitik gelişmelerin sebep olduğu enerji
maliyet artışlarının gecikmeli ve dolaylı etkilerinin, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının,
küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şoklarının etkili
olmaya devam ettiğini vurguladı.
Kredi Görünümü: TCMB, sürdürülebilir fiyat istikrarının kurumsallaşması amacıyla tüm politika araçlarında
kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme sürecine
devam etmekte olduğunu belirtti. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika
adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam
edileceğini de belirtti.
Para Politikası: TCMB; küresel büyümeye yönelik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde
sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal
koşulların destekleyici olmasının önem arz ettiğini ve bu çerçevede politika faizinin 100 baz puan
düşürüldüğünü vurguladı. TCMB, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin ise yeterli
olduğunu değerlendirdi.
Geçtiğimiz aya göre karar metninde yapılan değişiklikler sonrasında verilen mesajlardan öne çıkanlar ise:
İktisadi faaliyete ilişkin yüksek frekanslı göstergelerdeki yavaşlama sinyalleri son iki aydaki faiz indirimlerinin
temel gerekçesi konumunda. Dış talepteki yavaşlamaya yapılan vurgu, önümüzdeki dönemde küresel
ekonomideki yavaşlamanın devam etmesi/derinleşmesi durumunda iç talebi desteklemeye yönelik ilave
adımların gelebileceği şeklinde yorumlanabilir.

Alp Nasır

Ekonomik Araştırmalar

Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanmıştır.
Ekonom ikarastirmalar@akbank.com

Çağrı Sarıkaya – Baş Ekonomist
Cagri.Sarikaya@akbank.com

M. Sibel Yapıcı
Sibel.Yapici@akbank.com

Alp Nasır
Alp.Nasir@akbank.com

YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumla rdaki yazılar, bilgile r ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği
velhasıl he r ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun he rhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda he rhangi bir tem inat, garanti
oluşturmadan, yalnızca bilgi e dinilmesi amacıyla derle nmiştir. İş bu ra porlardaki yorumla rdan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konula rda
ortaya çıkabilecek zararla rdan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve
surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiş tirebilir ve/veya ortadan kaldıra bilir. Genel anlamda
bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumla r, kapsamlı bilgile r, tavsiyeler hiçbir şekil ve
surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içe rmediğinden, bu bilgilere is tinade n her türlü öze l ve/veya tüzel kişiler
tarafında n alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemle r ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişile re ait ve raci
olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgile re dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından a lınacak kararlar,
varılacak sonuçla r, gerçekleştirilecek işlemler ne deniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında
olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğ rayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank
T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları s orum lu olmayacak olup, ilgilile r, uğranılan/uğra nılacak zararlar ne deniyle hiçbir şekil ve sure tte he r ne nam
altında olursa ols un Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul
ederle r. Bu ra por, yorum ve tavsiyelerde yer ala n bilgile r “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım da nışmanlığı
faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti a lmak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşla rla
temasa geçmesi ve bu hizmeti bir söz leşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur. Yatırım da nışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar,
portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşte ri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiy ede bulunanların kişisel görüş lerine dayanmaktadır. Bu görüş ler, genel
yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel ola rak düzenle ndiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içe rmediğinden mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanıla rak yatırım kararı verilmes i
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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