18.01.2018 14:44

Enflasyon Raporu sunumundaki mesajlar bekleniyor
Sayı: 18

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ocak ayı olağan Para Politikası
Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirildi.
Buna göre;





Marjinal fonlama oranı yüzde 9.25 düzeyinde sabit tutulmuş,
Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25 düzeyinde sabit tutulmuş,
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8.00 düzeyinde sabit tutulmuş,
Geç likidite penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasasında
gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme
faiz oranı ise yüzde 12.75 düzeyinde sabit tutulmuştur.

Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
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Bir Önceki Aya Göre Değişim
Merkez Bankası tarafından yayımlanan Ekim ayı PPK toplantısının sonuç metninde üç
başlıktaki vurgu dikkatimizi çekti.
Aralık :




Ocak




2017 yılı genelinde toplam talep güçlü bir seyir izlerken kredilerde hızlı bir artış
gözlenmiştir. İç talepteki iyileşme devam ederken dış talepteki artışın ihracat
üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.
Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve yakın dönemde yaşanan maliyet
gelişmeleri beklentiler ve fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu
çerçevede Kurul, parasal duruşun sıkılaştırılmasına karar vermiştir.
Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar
para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.
:
İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu
etkisi sürmektedir.
Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama
davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam edecektir.
Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir
iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş
kararlılıkla sürdürülecektir.

Tarih
TR 2y (%) TR 10y (%) Bench Spread (10y-2y, %) TR CDS (5y, USD)
14.12.2017 13.47
12.34
-1.13
181
18.01.2018 13.50
12.03
-1.47
164
Değişim
0.03
-0.31
-0.34
-16

XU 1000
109,666
117,304
7638

TRY Sepet Kur AOFM (%) TRY/USD Swap (1M, %) TRY İnterbank o/n (%)
4.2317
12.25
12.04
12.19
4.2194
12.75
12.32
12.72
-0.0123
0.50
0.28
0.53

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Hesaplamaları, Bloomberg
*Bir önceki ay verisi için gün sonu kapanış, güncel dönem için anlık fiyatlar kullanılmıştır.
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Düşüncemiz
Kamuoyuna açıklanan toplantı sonuç metninde faizler cephesindeki ‘sabit duruş’ beklentiler
ile paralel yönde gerçekleşirken, bir önceki aya göre yapılan ifade değişiklikleri ve metinden
çıkarmalar gelecek dönem içerisinde izlenecek olan para politikasına dair kısmi sinyal
etkileri taşıyor.
2017’nin son çeyreğinde yaşanan kur dalgalanmasının ardından aralık ayında beklentilerin
gerisinde kalmasına rağmen faiz artırım hamlesini atan TCMB, ocak ayı kararında ‘baz etkisi
kaynaklı da olsa, gelecek dönem içerisinde gözlenmesi muhtemel enflasyon düşüşüne
rağmen sıkı duruşu koruyacağım’ mesajını verdi. Bu minvalde sözlü yönlendirme, özellikle
de ‘baz etkisi’ ifadesini içerir cümle bir önceki ay metninde kendisine yer bulmamıştı.
Türk lirasının yılın ilk ayını şu ana dek geçen zaman dilimi içerisinde nispeten dengeli bir
seyir izleyerek geçirmesi, TCMB’nin ocak toplantısına rahat girmesine imkan tanıdı. Ancak,
jeopolitik taraftan gelen son dönem oynaklık artışı ise kuvvetle ihtimal daha önceki süreçte
tahminlere katılmamıştı. Bu nedenle sıkı duruşun korunacağına yönelik yönlendirmeyi
değerli buluyoruz. Son bir hafta içerisinde izlenen haber akışının ise kısa vadede yerel
varlıklar üzerinde TCMB kararından daha etkili olmasını bekliyoruz.
Genel olarak varlıklara yönelik yaklaşımımız TCMB kaynaklı şu aşamada ‘nötr’. Yükselmeye
devam eden emtia ve temelde petrol fiyatları, gıda fiyatlarında hava koşulları nedeniyle
gelebilecek dalga etkisi gibi başlıklar nedeniyle ocak ayı sonunda kamuoyuna açıklanacak
olan Enflasyon Raporu’nu 2018’e dair izlenecek para politikası konusunda fikir sahibi olmak
için önemsiyoruz.
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UYARI NOTU
Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen
kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve
belirtilen amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır.
Bu mesaj ve eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen
kişiyi haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı
gönderen kişinin veya DenizBank A.Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya
içeriği bozulan mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu
ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme
amaçlı hazırlanmış olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih
itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım
kaynaklarından elde edilerek derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
DenizBank A.Ş. ve iştirakleri, bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti
etmemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada
oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan
işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para
bazında değer kaybı olabileceği, devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini
kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında
gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Tanıtılan ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali
durumu ya da gereksinimleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak
alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından, burada yer alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki
şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı
zararlardan hukuki açıdan müşteri sorumludur. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan yorum ve
tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp,
Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun
teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım
ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri
içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının
göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri,
dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur risklerine maruz
kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde orijinal metnin dikkate
alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için 444 0 801 Önce Müşteri
Hattı'nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
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