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TCMB kararı: Küresel büyüme ve enflasyon risklerine vurgu sürdü
TCMB, para politikası kurulu kararında politika faizini %14 düzeyinde sabit tuttu. Karar metninde etkisini
sürdürmekte olan jeopolitik risklerin, dünyada iktisadi faaliyetleri “daha da” zayıflattığı vurgusu yapıldı.
Ayrıca TCMB, küresel büyümeye dair yaptığı önümüzdeki dönem değerlendirmesinde, aşağı yönlü risklere ek
olarak “resesyon” olasılığını da metne dahil etti. Emtia fiyatlarında görülen yüksek seyir vurgulanırken, temel
gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının sürdüğüne değinilmiştir. TCMB, Emtia fiyatlarındaki
yüksek seyre ek olarak “oynaklık” ifadesine de yer vererek fiyat oluşumundaki belirsizliklere dikkat çekmeye
devam etti. Gelişmiş ülke merkez bankalarının enflasyonda görülen yükselişin beklenen daha uzun
sürebileceğine yönelik söylemlerinde belirtilen nedenler arasına ise “işgücü piyasasındaki katılıklar” eklendi.
Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünümler neticesinde gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası
adım ve iletişimlerinde ayrışmanın devam ettiği vurgulanırken, artan belirsizliklere karşı merkez bankalarının
geliştirdiği yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin “çeşitlenerek” arttığı belirtildi.
TCMB, yurtiçinde ekonomik görünüme ilişkin olarak Haziran ayı politika metnindeki görüşünü korurken
yılın ikinci çeyreğinde güçlü büyümenin dış talebin de olumlu etkisiyle sürdüğünü belirtti. Ayrıca, istihdam
piyasası gelişmelerinin de benzer ekonomilere göre daha olumlu bir seyir gösterdiğinin altını çizdi. TCMB,
büyümeye kompozisyonuna ilişkin bileşenler içerisinde sürdürülebilir olanların payının artmasını olumlu
olarak değerlendirdi. Cari işlemler dengesinde turizm kaynaklı güçlü iyileşme devam etmekle birlikte, enerji
fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı, cari denge üzerindeki riskler
olarak değerlendirilmektedir. Kredilerin büyüme hızında ivme kaybı olduğu vurgusuna yer verildi. Kredi
kaynaklarının amacına uygun kullanımının takip edileceğine ilişkin söylemini ise yineledi. TCMB; güçlendirdiği
makroihtiyatı politika setini ilave tedbirlerle kararlılıkla uygulamaya devam edecek.

TCMB, yurt içi enflasyondaki artış yönelik gerekçelendirmesinde ekonomik temellerden uzak fiyatlama
oluşumların etkilerinin yanında enerji maliyetlerinde ve emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü
negatif arz şoklarının önemini koruduğunu belirtti.
Fiyat ve finansal istikrarın tesisi için güçlendirilerek sürdürülmekte olan 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 gözden geçirme süreci ile değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve
likidite politika adımlarının devam edeceğini vurgulamaktadır. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı
doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden göstergeler oluşana ve orta vadeli hedef olan %5’e
ulaşılıncaya kadar elindeki tüm araçlarla liralaşma stratejisini uygulamaya devam edeceğini de belirtmiştir.
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YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumla rdaki yazılar, bilgile r ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği
velhasıl he r ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun he rhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda he rhangi bir tem inat, garanti
oluşturmadan, yalnızca bilgi e dinilmesi amacıyla derle nmiştir. İş bu ra porlardaki yorumla rdan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konula rda
ortaya çıkabilecek zararla rdan 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 değiş tirebilir ve/veya ortadan kaldıra bilir. Genel anlamda
bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumla r, kapsamlı bilgile r, tavsiyeler hiçbir şekil ve
surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içe rmediğinden, bu bilgilere is tinade n her türlü öze l ve/veya tüzel kişiler
tarafında n alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemle r ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişile re ait ve raci
olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgile re dayanılarak özel ve/veya tüzel kişiler tarafından a lınacak kararlar,
varılacak sonuçla r, gerçekleştirilecek işlemler ne deniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, her ne nam altında
olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğ rayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar ve ziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank
T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları s orum lu olmayacak olup, ilgilile r, uğranılan/uğra nılacak zararlar ne deniyle hiçbir şekil ve sure tte he r ne nam
altında olursa ols un Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul
ederle r. Bu ra por, yorum ve tavsiyelerde yer ala n bilgile r “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veya faaliyeti olmayıp, genel yatırım da nışmanlığı
faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti a lmak isteyen kişi ve kurumların, iş bu hizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşla rla
temasa geçmesi ve bu hizmeti bir söz leşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur. Yatırım da nışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar,
portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşte ri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde
sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiy ede bulunanların kişisel görüş lerine dayanmaktadır. Bu görüş ler, genel
yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel ola rak düzenle ndiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içe rmediğinden mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanıla rak yatırım kararı verilmes i
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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