
TCMB piyasa beklentilerinin biraz ötesinde bir adımla indirime devam etti. Haftalık repo faizini 150 baz puanlık ortalama beklen-

tilerinin üzerinde 200 baz puan ile %12,00’a indirdi. Bununla birlikte TCMB, karar metninde orta vade için indirimlerin devam 

edebileceği mesajı teyit ederken önceki karar metnine kıyasla önemli revizyonlara gitti. 

Bu kapsamda ilk olarak ekonomik aktivitedeki toparlanmanın temposuna ilişkin “ılımlı” ifadesinin açıklamadan çıkarıldığı görülü-

yor. Açıklamada, yatırımlardaki zayıflığın sürmesine rağmen sektörel yayılmanın devam ettiği görüşü yinelendi. Net dış talepten 

gelen katkının gerilediğine dikkat çekilirken, enflasyondaki düşüş ve finansal koşullardaki iyileşmeyle büyümedeki toparlanmanın 

süreceği beklentisine yer verildi. Ancak cari açıktaki iyileşme konusunda daha temkinli bir dil kullanıldı. 

Ayrıca, bir önceki açıklamaya kıyasla TCMB’nin küresel likidite koşulları ve yurtiçi enflasyon dinamikleri açısından daha rahat 

olduğu görülüyor. Küresel ölçekte düşük enflasyona dikkat çeken TCMB, bu dinamiklerin gelişmekte olan ekonomiler açısından 

genel olarak olumlu olduğuna atıfta bulundu. Yurtiçinde ise beklentilerdeki iyileşmenin yanında maliyet baskısının düşük kalmasının 

çekirdek enflasyon dinamikleri ve ülke risk primine olan olumlu etkisine dikkat çekildi. Bu sayede enflasyonun Ekim Enflasyon Rapo-

ru’ndaki tahminlerin alt bandına yakın gerçekleştiğini belirtirken, 2020 görünümü açısından risklerin dengeli olduğunu vurgulandı. 

Aynı zamanda TCMB’nin bugünkü açıklamada, mevcut faiz seviyesinin dezenflasyon patikasıyla “büyük ölçüde uyumlu olduğu” 

değerlendirmesini, “uyumlu” olarak değiştirdiği görülüyor. Söz konusu değişiklik mevcut enflasyon tahminleri altında TCMB’nin 

faiz indirimlerinde adımlarını daha da küçülteceği beklentilerini destekledi. Bu mesajlar ve dinamikler altında, önümüzdeki dö-

nemde dışsal bir şok yaşanmadığı sürece TCMB’nin indirimlere devam edeceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte, küresel petrol 

fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki oynaklıkların indirimlerin boyutu açısından belirleyici olabileceğini değerlendiriyoruz.  

Kaynak: Thomson Reuters, TCMB, TSKB Ekonomik Araştırmalar 

  
Bir hafta vadeli 
repo ihale faizi 

Marjinal fonla-
ma oranı 

Merkez Bankası        
borçlanma faizi 

Geç likidite        
penceresi faizi 

Önceki 14.00% 15.50% 12.50% 17.00% 

Gerçekleşme 12.00% 13.50% 10.50% 15.00% 
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