TCMB

23 Haziran 2022

TCMB kararı: Küresel büyüme ve enflasyon risklerine vurgu
Küresel büyümeye ilişkin riskler aşağı yönlü, halihazırda yüksek seyreden küresel enflasyona yönelik yukarı
yönlü riskler devam etmekte, gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde
ayrışma artmakta.
TCMB, politika faizini %14 düzeyinde sabit tuttuğu para politikası kararında, etkisi artarak sürmekte olan
jeopolitik risklerin
iktisadi faaliyetin zayıflamasına ve küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü
güncellenmesindeki etkisine vurgu yapmakta aynı zamanda küresel ölçekte tüketici ve üretici fiyatlarındaki
artışa dikkat çekmektedir. Fiyatlardaki artışta; küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan
belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, temel gıda ve enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz
kısıtlarının sürmesi ile yüksek taşımacılık maliyetleri etkili olmaya devam ediyor.
Bu çerçevede gelişmiş ülke merkez bankaları, artan enerji maliyetleri ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak
küresel enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadır. Mayıs karar
metninden farklı olarak, gelişmiş ülke merkez bankalarının destekleyici parasal duruşlarını sürdürdüklerine
dair ifade metinden çıkarılmıştır. Gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarında adım ve
iletişimlerindeki ayrışmanın arttığı belirtilmektedir. Ayrıca finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik
olarak merkez bankaları yeni destekleyici uygulamalar ve araçlarla çözüm üretmeye çalışmaktadır.
TCMB, yurtiçinde ekonomik görünüme ilişkin olarak Mayıs ayı politika metnindeki görüşünü korurken,
1.çeyrekteki güçlü büyümenin dış talebin de olumlu etkisiyle 2.çeyrekte de sürdüğünü belirtiyor.
Sürdürülebilir cari işlemler dengesinin fiyat istikrarı için önemine vurgu yaparken, cari işlemler dengesinde
turizm kaynaklı iyileşen görünüme karşın, enerji fiyatlarından kaynaklanan risklerin devam ettiği belirtiliyor.
TCMB; kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun bir şekilde iktisadi
faaliyet ile buluşmasını yakından takip ettiğini belirtmektedir. Güçlendirilen ve kararlılıkla uygulanan makro
ihtiyatı politika setinde, gerektiği durumlarda ilave tedbirler uygulanabilecektir.
TCMB, yurtiçi enflasyondaki artışta; enerji maliyetlerindeki artışların, ekonomik temellerden uzak
fiyatlama davranışlarının geçici etkilerinin ve emtia fiyatlarındaki artışın getirdiği güçlü negatif arz
şoklarının etkili olmaya devam ettiğini belirtmektedir.
Fiyat ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış
ortamının yeniden tesisi ve enflasyonda baz etkilerinin ortadan kalkmasıyla TCMB, dezenflasyonist sürecin
başlayacağını öngörmekte olup, bu çerçevede politika faizini sabit bırakmıştır.
TCMB, fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla, kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı
teşvik eden geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme sürecinin devam ettiğini belirtmektedir.
Değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımları kullanılmaya devam edilecektir.
Bu şekilde para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
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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.
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