
TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, %10,25 seviyesindeki haftalık repo faizini 175 baz puan artırım yönündeki piyasa orta-

lama beklentisinin aksine sabit tuttu. Öte yandan, likidite yönetiminde esnekliği artırmak üzere, para politikası operasyonel çerçevesin-

de değişikliğe giderek geç likidite penceresi (GLP) faizi ile gecelik borç verme faizi oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlen-

mesine karar verdi. 

Karar metninde TCMB, küresel görünümle ilgili değerlendirmelerini büyük ölçüde değiştirmezken, ülkelerin destekleyici parasal ve mali 

duruşlarının sürdürüldüğünü hatırlattı. Toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin derecesine yönelik ise “yüksek” ifadesini metinden çıkardı. 

TCMB yurtiçi iktisadi faaliyette toparlanmanın sürdüğünü söylerken, atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki nor-

malleşmenin belirginleştiğini ifade etti.  Destekleyici adımların kademeli olarak geri çekilmesiyle ithalatta dengelenmenin başladığını öne 

sürdü. İhracattaki güçlü toparlanmanın, emtia fiyatlarının göreceli olarak düşük seviyesinin ve reel kurun düşük düzeyinin önümüzdeki 

dönemde cari dengeyi destekleyeceği görüşüne yer verdi. 

Karar sonrasındaki metinde TCMB enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve görünüme yönelik riskleri sınırlamak amacıyla para 

politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşmaya gittiğini hatırlattı. Bugün ise politika 

faizinin sabit tutulmasına rağmen likidite yönetiminde esnekliği artırmak üzere GLP faizi ile gecelik borç verme faizi arasındaki farkı 150 baz 

puandan 300 baz puana yükseltti. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar 

verildiğini ifade ederek bir süre mevcut duruşu koruyacağının sinyalini verdi. 

TCMB önceki açıklamasında “enflasyonda düşüş sürecinin devamlılığının” önemine dikkat çeken ifadesinde küçük bir değişiklik yaparak 

“dezenflasyon sürecinin yeniden tesis edilmesinin” önemine yer verdi. Bu değişiklikle TCMB’nin enflasyon ile mücadele konusunda da-

ha kararlı bir mesaj vermeye çalıştığı söylenebilir. Elde ettiği esneklik ile TCMB’nin ortalama fonlama faizini %14,75’e kadar yükseltebi-

lecek olsa da politika faizini değiştirmeden attığı bu adımla kısa vadeli faizlerde oynaklığı artırabileceğini düşünüyoruz. 

Kaynak: Thomson Reuters, TCMB, TSKB Ekonomik Araştırmalar 

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

Önceki 10.25% 11.75% 8.75% 13.25% 

Gerçekleşme 10.25% 11.75% 8.75% 14.75% 
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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.  


