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TCMB kararı: TCMB politika faizini tek haneye indirdi, indirim döngüsünü sonlandırdı…
TCMB, Kasım ayı para politikası kararında, Ekim ayı karar duyurusundaki yönlendirmesine paralel olarak politika
faizini 150 baz puan düşürerek iki yıl sonra ilk kez tek haneye indirdi: %9,0. Karar metninde öne çıkan noktalar:
Küresel ekonomik görünüm: TCMB, küresel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerini korudu. Bu çerçevede,
jeopolitik risklerin ekonomik faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisine yapılan vurgu devam etti. Küresel büyüme
tahminlerinde ise aşağı yönlü güncellemelerin ve resesyon riskinin devam ettiği vurgulandı.
Küresel enflasyondaki yüksek seyrin beklentiler ve finansal piyasalar üzerindeki etkilerine ilişkin ifadeler yinelenirken,
beklenenden uzun sürebileceği belirtilen enflasyon için yüksek enerji fiyatları, arz-talep uyumsuzluğu ve işgücü
piyasasındaki katılıklar öne çıkarıldı.

Yurt içi ekonomik aktivite: TCMB, yurt içi iktisadi faaliyette üçüncü çeyrekte gözlenen yavaşlamada dış talebin rolüne
ilişkin yaptığı vurguyu, etkilerin daha belirgin hale geldiğini belirterek güçlendirdi. Büyük ölçüde dış talep ve ihracatla
sınırlı kalan yavaşlamanın daha geniş bir yayılımla yurt içi talebe de sirayet etmesi durumunda, sonlandırıldığı ifade edilen
indirim döngüsünün yenidenbaşlatılması içinzemin oluşabilir.
Cari denge tarafında ise turizm gelirlerinin beklenenden güçlü katkısının devam ettiği vurgulanırken, cari denge
üzerindeki riskler ise enerji fiyatlarındaki yüksekseyir ve ana ihracat pazarlarında resesyon olasılığı olarak belirtildi.

Enflasyon görünümü: TCMB; enflasyonda yaşanan yükselişte, jeopolitik gelişmeler sonucu ortaya çıkan 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 etkisinin sürdüğünü belirtmeye
devam etti.
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 ettiğine dair
değerlendirmesini yineledi. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para
politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edileceğini de belirtti.

Para politikası: TCMB politika faizini 150 baz puan düşürürken, finansal koşulların destekleyiciliği üzerine yapılan
vurguya ise sanayi üretiminde yakalanan ivme ve istihdamdaki artış trendine ek olarak arz ve yatırım kapasitesindeki
yapısal kazanımların sürekliliğini ekledi. TCMB, mevcut görünüm altında indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar
verdi.
Karar metninde yapılan değişikliklersonrasında verilentemel politika mesajları:
TCMB parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini, ilave
tedbirleri devreye alacağını ve uygulanacak politikaların Aralık’ta açıklanacak 2023 Yılı Para ve Kur Politikası
metninde kapsamlı olarak ilan edileceğini belirtti. Yapılan bu değişiklik ile hedefli kredi politikalarının ve kredi
büyümesine yönelik düzenlemelerin uygulanmaya devam edeceği anlaşılıyor. Kredi-mevduat faizi makasındaki gelişim ve
TL-YP mevduat oranı hedefleri birlikte değerlendirildiğinde, “ilave tedbirlerin devreye alınacağı” yönündeki iletişim
çerçevesinde önümüzdeki dönemde kredi arzının devamına yönelik düzenlemeler yapılabileceği anlaşılıyor. İktisadi
faaliyetteki yavaşlama eğilimi kredi büyümesini desteklemeye yönelik politika araçlarında güncelleme ihtiyacı
oluşturabilecekken, cari açık kaynaklı finansman ihtiyacının yüksek olması TL-YP mevduat oranı hedeflerinde değişiklik
ihtimalini arttırıyor.
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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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