
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa ortalama beklentileri dahilinde ölçülü bir adımla politika faizinde indirime 

devam etti. Banka, haftalık repo faizini 50 baz puan indirerek %8,25’e çekerken, küresel gelişmelerin enflasyon görünümüne 

olumlu etkilerine atıfta bulunmayı sürdürdü. 

Karar metninde TCMB, küresel ekonomideki toparlanmaya yönelik belirsizliklerin yüksekliğine dikkat çekerken, salgın hastalığın 

sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu etkileri ve ülkelerin aldığı normalleş-

me adımlarını yakından takip ettiğini belirtti. 

Yurtiçi ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın Nisan’da belirginleştiğini hatırlatan TCMB, yüksek frekanslı verilerin Mayıs ayının ilk 

yarısı itibarıyla dipten dönüş sinyali verdiğini ifade etti. Bununla birlikte, turizm ve ihracattaki zayıflıklara rağmen emtia fiyatları ve 

ithalatın sınırlayıcı etkisi ile cari dengenin yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği beklentisini dile getirdi. TCMB açıklamasında, enflas-

yon dinamiklerinin ılımlı seyrettiğini belirtirken, döviz kurlarındaki yükselişin uluslararası emtia fiyatlarındaki düşüşle dengelendiği 

görüşünü yineledi. Öte yandan TCMB, önceki açıklamalarından farklı olarak, gıda fiyatlarındaki dönemsel etkilerle kısa vadede 

enflasyonun yüksek kalabileceğini, ancak ikinci yarıda toplam talebin etkisiyle dezenflasyonist sürecin belirginleşeceğini öne sürdü. 

Sonuç olarak, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak politika faizinde ölçülü bir indirime gittiğini belirten 

TCMB, mevcut para politikası duruşu altında enflasyon görünümünün yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğunun altını çizdi. Ancak 

bu karar metninde de TCMB’nin önümüzdeki döneme ilişkin net sinyaller vermekten kaçınmaya devam ettiğini düşünüyoruz. 

Bununla birlikte, 2020 II. Enflasyon Raporu’nun basın toplantısında verilen mesajlar ve bugün alınan karar ile ortaya konan du-

ruştan hareketle, küresel ve yurtiçi finansal koşullar izin verdiği ölçüde faiz indirimlerinin daha yavaş bir tempoda da olsa sürebi-

leceği sonucunu çıkarıyoruz. 

Kaynak: Thomson Reuters, TCMB, TSKB Ekonomik Araştırmalar 

  Haftalık repo faizi Gecelik borç verme faizi Gecelik borçlanma faizi Geç likidite penceresi faizi 

Önceki 8.75% 10.25% 7.25% 11.75% 

Gerçekleşme 8.25% 9.75% 6.75% 11.25% 
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2020 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. 

Bu dökuman 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.  


