
 

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, %15,00 olan haftalık repo faizini %16,50 olan ortalama beklentilerinin üzerine %17,00’a yük-

seltti. Karar metninde TCMB görünüm üzerindeki iki yönlü risklere de dikkat çekerken, bugünkü artırım ile piyasanın bir miktar önüne geçerek 

para politikasında sıkılığı artırdı. 

Karar sonrası yayınlanan metinde TCMB, küresel ekonomideki toparlanmanın son çeyrekte de devam ettiğini, aşı kaynaklı iyimserliğe rağmen ar-

tan vakalardan dolayı belirsizliklerin devam ettiğini yineledi. 

Açıklamada TCMB yurtiçinde son dönemdeki verilerin ekonominin gücünü koruduğuna işaret ettiğini, ancak artan vaka sayılarının kısa vadeli görü-

nüme dair belirsizlikler oluşturduğunu belirtti. Cari açıktaki artışın salgın dönemindeki kredi genişlemesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talep 

kaynaklı olduğu görüşünü yineledi. Bununla birlikte TCMB, enflasyon dinamikleri konusunda öne çıkan riskleri sıralayarak temkinli bir duruş sergi-

ledi. İç talebin, döviz kurlarındaki gelişmeler başta olmak üzere birikimli maliyet etkilerinin, uluslararası gıda fiyatlarının ve diğer emtia fiyatlarıyla 

birlikte beklentilerdeki bozulmanın enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam ettiğine dikkat çekti. Bu kapsamda, enflasyona dair risklerin 

bertaraf edilmesi ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede tesis edilmesi için 2021 enflasyon tahmin hedefini de dikkate alarak güçlü bir parasal 

sıkılaştırmaya karar verildiğini ifade etti. 

Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığının tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü 

göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Ayrıca düşük enflasyon ortamının kalıcı tesisinin, ülke risk priminin düşüşüne, ters 

para ikamesinin başlamasına ve döviz rezervlerine katkı yapacağına ilişkin görüşünü yineledi. Son olarak TCMB önceki açıklamadan farklı olarak 

karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle, enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçeve-

sinin benimsendiğini açıklama metnine ekledi. 

TCMB kararı bir süredir beklenen ve fiyatlanan artışın bir miktar ötesinde olduğu için piyasanın ilk tepkisi olumlu yönde gerçekleşti. Açıklama-

da küresel ekonomi ve cari denge konusundaki yaklaşımı gerçekçi buluyoruz. Aynı zamanda yapılan açıklamada enflasyona ilişkin temkinlilik 

derecesinin de artırılmış olmasını faiz artırımının yanında ilave bir pozitif unsur olarak değerlendiriyoruz. Karar alma sürecine ilişkin eklediği 

yeni kısmı kısa vadede ek bir faiz artırımına gitmeyebileceği ve orta vadeli eğilimleri dikkate alacağı şeklinde yorumlamak mümkün. Bununla 

birlikte, orta vadeli enflasyon beklentilerini, küresel faiz hadlerini ve risk iştahını dikkate aldığımızda mevcut faiz seviyesinin enflasyonda düşü-

şe ve finansal piyasalarda dalgalanmayı sınırlamaya yeterli olabileceğini düşünüyoruz. 
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  Haftalık repo faizi Gecelik borç verme faizi Gecelik borçlanma faizi Geç likidite penceresi faizi 

Önceki 15.00% 16.50% 13.50% 19.50% 

Gerçekleşme 17.00% 18.50% 15.50% 21.50% 
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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.  

 


