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TCMB yılın ikinci enflasyon raporunda, 2019 yılsonuna ilişkin enflasyon tahminini %14,6'da, 2020 yılsonuna ilişkin tahminini ise %
8,2’de muhafaza etti. TCMB, talep koşulları ile geçici vergi indirimlerinin enflasyondaki düşüşü sürükleyen unsurlar olduğunu ifade
ederken işlenmemiş gıda fiyatları ve Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarındaki artışların enflasyon görünümünü yukarı yönlü etkilediğini söyledi. Hedeflenen patikayla uyumlu bir sıkı para politikası altında çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmenin, çıktı açığındaki genişlemenin ve yönetilen/yönlendirilen fiyat artışlarına ilişkin aşağı yönlü güncellemelerin mevcut baskıyı telafi ettiği belirtildi. Söz konusu etkilerin birbirini dengelemesi nedeniyle 2019 ve 2020 yılına ilişkin enflasyon tahminlerinde değişikliğe gidilmediği vurgulandı.
2019 yılına ilişkin TCMB tahminleri, %16,23 seviyesinde bulunan piyasa tahmininin (TCMB Beklenti Anketi — Nisan 2019) ve Yeni Ekonomi Programı’nda verilen %15,9’luk tahminin altında kalmaktadır.
Tahminler için temel varsayımlar:
1) 2018 yılının ikinci yarısındaki daralma sonrası, kamu harcamalarının desteği, mali teşvikler ve risk priminde gözlemlenen kısmi iyileşmeyi takiben finansal koşullardaki sıkılığın azalması ve net ihracatın güçlü katkısı ile 2019 yılı ilk çeyreğinde iktisadi faaliyet öngörülere kıyasla bir miktar daha olumlu gerçekleşmiştir. Bu çerçevede, çıktı açığı tahminleri 2018 yılı son çeyreği için korunurken
2019 yılı ilk çeyreği için yukarı yönlü güncellenmiştir.
2) Ham petrol varsayımı 2019 için 63,1 dolardan 67,2 dolara, 2020 yılı için ise 63,8 dolardan 66,2 dolara yükseltildi.
3) İthalat fiyatları ABD doları cinsinden yukarı revize edildi. İthalat fiyatlarındaki yıllık değişim beklentisi 2019 yılı için -%2,2’den %0’a
revize edildi.
4) Gıda enflasyonu varsayımı 2019 için %13’ten %16’ya, 2020 için ise %10’dan %11’e yükseltildi.

TCMB Enflasyon Tahminleri:
 2019 yıl sonunda [%12,1 — %17,1] aralığı içerisinde yer alacak şekilde orta noktası %14,6 (bir evvelki raporda yer alan orta nokta
korunurken, tahmin bandı daraldı),
 2020 yıl sonunda [%5,1 — %11,3] aralığı içerisinde yer alacak şekilde orta noktası %8,2 (bir evvelki raporda yer alan tahmin bandı
korundu),
 2021 yıl sonunda %5,4,
 Orta vadede %5,0
2019 yıl sonu için enflasyon tahminin korunmasına ilişkin hesaplama:
 Gıda fiyatlarına ilişkin varsayımların güncellenmesi, tüketici enflasyonu tahminini +0,7 puanlık artıcı yönde bir etkide bulundu.
 Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlar varsayımının petrol fiyatları kaynaklı olarak yukarı çekilmesi yıl sonu tüketici enflasyonu tahminine +0,3 puan yukarı yönlü katkı yaptı.
 Enflasyon ana eğiliminde bir önceki Rapor dönemine göre gözlenen iyileşmenin 2019 yıl sonu enflasyon tahminine -0,3 puan düşürücü etkisinin olduğu tahmin edildi.
 Eşel mobil uygulamasının sürdürülmesi ve tütün fiyatlarındaki artışın öngörülen vergi ayarlamalarından düşük gerçekleşmesini
kapsayan vergi ve yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarının 2019 yılı enflasyonunu sınırlayıcı etkisi -0,6 puan olarak tahmin
edildi.
 Yılın geri kalanında Ocak Enflasyon Raporu öngörülerinden sınırlı bir miktar daha aşağıda seyretmesi beklenen çıktı açığının tahmin revizyonuna katkısı -0,1 puan olarak tahmin edildi.

2020 yıl sonu için enflasyon tahminin korunmasına ilişkin hesaplama:
 Gıda fiyatları varsayımının yukarı yönlü güncellenmesi ile yıl sonu enflasyon tahmini +0,2 puan yukarı çekilmiştir.
 Ana eğilimdeki iyileşme enflasyonu -0,2 puan düşürücü yönde etkilemiştir.
Ana mesaj:
25 Nisan faiz kararı metninde yer almayan “ilave parasal sıkılaştırma” ifadesinin kısa vadeli bir yön sinyalinden ziyade yapısal bir yaklaşımı yansıttığı ifade edildi. Bu raporda enflasyon tahminlerinin sabit tutulmuş olmasının parasal sıkılığın sağlanacağı vesürdürüleceği şeklinde okunması gerektiği belirtildi. Banka para politikasının sıkı tutularak enflasyon etkilerinin önemli ölçüde telafiedilebileceğini öngörüyor. Enflasyonun öngörülebilir olması ve düşüşün planlandığı gibi gelişmesi için eldeki tüm araçları kararlılıkla kullanılmaya
devam edecekleri yinelenirken ihtiyaç halinde faiz artışlarına kapı açık bırakılmış oldu.
Rezervler: Fiyat istikrarı / finansal istikrar hedefleri doğrultusunda bankalara sunulan likidite araçlarının farklı yoğunlukla kullanılıyor
olmasından dolayı rezervler oynaklık gösterebiliyor. Brüt/net rezerv tartışması konusunda ise Başkan Çetinkaya TCMB’nin iletişimini
brüt rezerv üzerinden gerçekleştirdiğini hatırlattı ve bu durumun uluslararası normlarla uyumlu olduğunu ifade etti. Rezerv yeterliliği
konusunda hiçbir parametrede bozulmanın söz konusu olmadığını ve rezervleri güçlendirme yönünde aksiyon almaya devam edileceğini belirtti. Rezervlerde kısa vadeli hareketlere değil trende bakılması gerektiği vurgulandı. Swap piyasasındaki gelişmelerin rezervlere olan etkisinin bilindiği ancak rezervler düşünülerek swap kurgusu yapılmadığı açıkça ifade edildi.
Piyasa faizleri ve parasal aktarım mekanizması: Kısa vadede enflasyon beklentileri, risk / likidite / vade primi gibi etkenlerle piyasa
faizleri TCMB politika faizinden uzaklaştığı görüldü. Ancak bu farklılaşma giderek azaldı. Mevduat ve kredi faizlerinde de yakınlaşma
gözleniyor.
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2019 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için
hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel
görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka
nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle
ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul
kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere
önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki
herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans
her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin
alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de
bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul
kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de
verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.

