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Ekonomik Araştırmalar

TCMB: Sıkı para politikası enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar devam edecek

TCMB; bugün açıkladığı Para Politikası Kurulu kararında, politika faizini, medyan piyasa beklentisine de
paralel olarak, %17 düzeyinde sabit tutarken, sıkı parasal duruşun kararlılıkla, uzun bir müddet
sürdürüleceğini de tekrar vurguladı.

Karar metninde öne çıkan başlıklar:

Ekonomik Aktivite: TCMB, ekonomik faaliyetin güçlü bir seyir izlediğini belirtiyor. Salgına bağlı
kısıtlamaların, olumsuz ekonomik etkileri sınırlı oldu. Diğer taraftan, kısa vadede hizmetler ve bağlantılı
sektörlere ilişkin belirsizlikler de devam ediyor.

Dış Denge: TCMB, salgın döneminde yaşanan yüksek kredi aktivitesinin birikimli etkilerinin, iç talebe güç
kazandırdığını, bunun da cari dengeyi olumsuz etkilediğini yineliyor. Diğer taraftan, yurt içinde hali hazırda
devam eden sıkı finansal koşullarla, kredi büyümelerinin yavaşlamaya başladığının altı çiziliyor.

Enflasyon Görünümü: TCMB, özellikle döviz kuru olmak üzere birikimli maliyet etkilerinin, uluslararası gıda
ve emtia fiyatlarındaki yükselişlerin ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seyrin, fiyatlama davranışlarını
olumsuz etkilediğini yineliyor. Bununla beraber, gelecekte dönemde parasal sıkılaştırıcı adımların etkilerinin
daha belirgin hale gelmesi bekleniyor. Buna bağlı olarak, enflasyonu olumsuz etkileyen talep ve maliyet
faktörlerinin etkilerinin zaman içinde sönümlenmesi bekleniyor.

Diğer taraftan; TCMB, bazı sektörlerde yaşanan arz kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve fiyat ayarlamalarının
da orta vadeli enflasyon görünümü açısından önemli olduğunun altını çiziyor.

Para Politikası: Bu gelişmeler ışığında; TCMB, enflasyonda kalıcı düşüşün yaşandığına ikna oluncaya dek,
sıkı para politikasının, kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceğinin altını çiziyor. TCMB; ayrıca, gerekmesi
durumunda, ilave sıkılaştırmanın yapılacağını belirtiyor.

TCMB; aynı zamanda, para politikası ile enflasyon gerçekleşmeleri ve enflasyon beklentilerinin arasındaki
denge gözetilirken, güçlü dezenflasyonist etkinin korunmasına dikkat edileceğini belirtiyor.
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YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği
velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti
oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda
ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an, hiçbir şekil ve
surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda
bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve
surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler
tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci
olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar,
varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında
olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank
T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlar nedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam
altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul
ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı
faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla
temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar,
portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, genel
yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarak düzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanmıştır.
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