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Biraz konu�abilir miyiz? 

Bugün gerçekle�tirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, Merkez Bankası (MB) 
politika faizini piyasa ve �� Yatırım beklentilerine uygun olarak %5,75’te sabit tuttu. Aynı 
�ekilde borçlanma ve borç verme faizi de sırasıyla %5 ve %12,5 seviyesinde korundu.  

MB’nin toplantı sonrasında yaptı�ı açıklama aslında bir ay önceye göre büyük de�i�iklikler 
içermiyor. Toplam talep bile�enleri arasındaki dengelenmenin öngörüldü�ü �ekilde devam 
etti�ini belirten MB, artan tasarrufların cari açıkta a�a�ı yönlü bir düzeltme yarataca�ı 
öngörüsünü tekrarlıyor.  

Biz de tüketici kredilerindeki büyümenin hız kesmesini ve ekonomideki yava�lamayla 
birlikte cari açı�ın bir miktar gerilemesini bekliyoruz. Fakat bu iyile�me hem sınırlı olacak 
hem de yapısal gerekçelerden kaynaklanmayacak. 

Enflasyon riskini son ana kadar inkar edip hemen arkasından sert bir politika tepkisi veren 
MB, i�lenmemi� gıda grubundaki baz etkisi nedeniyle enflasyonun kısa vadede 
yükselece�ini bir kez daha hatırlatıyor. Ancak alınan politika tepkisi ve yurtiçi talepte 
beklenen ılımlı seyirle birlikte, enflasyonun önündeki ikincil risklerin sınırlanaca�ı 
varsayılıyor.  

Son beklenti anketinde orta vadeli beklentiler hâlâ makul düzeyde olmasına kar�ılık, 
TL’deki dalgalı seyrin beklentilerdeki kırılganlı�ı arttırdı�ı görülüyor. Bu nedenle enflasyon 
endi�elerinin giderek daha kalıcı hale geldi�ini görebiliriz. Bu noktada, 2012 enflasyon 
görünümü için MB’ye göre daha karamsar olmaya devam ediyoruz. 

Toplam talebin önündeki risklerin a�a�ı yönlü oldu�u noktasında ise MB ile aynı fikirdeyiz. 
Ancak MB’nin yurtiçi talep için “ılımlı” olmasını bekledi�i seyrin, daha keskin bir 
yava�lama gösterme riski de mevcut. Bu nedenle MB’nin, TL maliyetleri yüksek tutma 
politikasını çok uzun süre devam ettirebilece�ine inanmıyoruz. 

Enflasyonun önündeki riskler yukarı yönlü olmaya devam ederken, büyümenin önündeki 
riskler a�a�ı yönlü. MB açısından en zoru, farklı yönlerdeki bu riskleri dengeleyebilecek 
bir para politikası izlemek olacaktır. 

MB’nin açıklamasından anla�ılan o ki, kısa vadede faiz koridoru etkin �ekilde kullanılmaya 
devam edilecek ve MB TL likidite için etkin bir yönetim sergileyecek.  

Fakat para politikası konusunda MB’nin artan hedef ve araç sayısı, zayıflayan ileti�imi ile 
birle�ti�inde, ortaya Türkiye’nin risk primini yükselten bir görüntü çıktı�ı inkar edilemez. 
Nitekim kredi derecelendirme kurulu�u Fitch’in Türkiye’nin görünümünü “olumlu”dan 
“dura�an”a çeviren son kararını bu görüntüden ba�ımsız okumak imkansız.  

Önümüzdeki dönemde Fitch’in bu kararının MB’nin duru�unu etkileyip etkilemeyece�ini 
hep birlikte görece�iz. Kısa vadede ileti�imi geli�tirmek ve para politikası duru�unda 
normalizasyona ili�kin sinyaller vermek MB’nin gündemine girebilir. 

Ancak MB’nin duru�unda keskin bir de�i�iklik  beklemiyoruz. MB, faiz koridorunu ve 
likidite yönetimini etkin olarak kullanmaya devam edecektir. Kısa vadede TL’yi 
desteklemek adına yabancı para depo piyasasında MB’nin daha etkin oldu�unu ya da 
maliyetleri dü�ürdü�ünü görebiliriz.  

Yabancı para yükümlülükler üzerindeki zorunlu kar�ılık oranlarında bir miktar indirim de 
gündeme gelebilir. Piyasadaki olumsuz algıyı kırmak istemesini bekledi�imiz MB, bundan 
sonraki kararlarında özellikle bankacılık sektörü için maliyetleri gözeten bir yakla�ım 
sergileyebilir.  
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23/11/2011 
PPK Toplantı Tarihleri Politika Faizi De�i�im

15.03.2007 17.50 0.00
18.04.2007 17.50 0.00
14.05.2007 17.50 0.00
14.06.2007 17.50 0.00
12.07.2007 17.50 0.00
14.08.2007 17.50 0.00
13.09.2007 17.25 -0.25
16.10.2007 16.75 -0.50
14.11.2007 16.25 -0.50
13.12.2007 15.75 -0.50
17.01.2008 15.50 -0.25
14.02.2008 15.25 -0.25
19.03.2008 15.25 0.00
17.04.2008 15.25 0.00
15.05.2008 15.75 0.50
16.06.2008 16.25 0.50
17.07.2008 16.75 0.50
14.08.2008 16.75 0.00
18.09.2008 16.75 0.00
22.10.2008 16.75 0.00
19.11.2008 16.25 -0.50
18.12.2008 15.00 -1.25
15.01.2009 13.00 -2.00
19.02.2009 11.50 -1.50
19.03.2009 10.50 -1.00
16.04.2009 9.75 -0.75
14.05.2009 9.25 -0.50
16.06.2009 8.75 -0.50
16.07.2009 8.25 -0.50
18.08.2009 7.75 -0.50
17.09.2009 7.25 -0.50
15.10.2009 6.75 -0.50
19.11.2009 6.50 -0.25
17.12.2009 6.50 0.00
14.01.2010 6.50 0.00
16.02.2010 6.50 0.00
18.03.2010 6.50 0.00
13.04.2010 6.50 0.00
18.05.2010* 7.00 0.00
17.06.2010 7.00 0.00
15.07.2010 7.00 0.00
19.08.2010 7.00 0.00
16.09.2010 7.00 0.00
15.10.2010 7.00 0.00
11.11.2010 7.00 0.00
16.12.2010 6.50 -0.50
20.01.2011 6.25 -0.25
15.02.2011 6.25 0.00
23.03.2011 6.25 0.00
21.04.2011 6.25 0.00
25.05.2011 6.25 0.00
23.06.2011 6.25 0.00
21.07.2011 6.25 0.00
04.08.2011 5.75 -0.50
23.08.2011 5.75 0.00
22.09.2011 5.75 0.00
20.10.2011 5.75 0.00
23.11.2011 5.75 0.00

*Teknik Faiz De�i�ikli�i
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Burada yer alan bilgiler �� Yatırım Menkul De�erler A.�. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmı�tır. Yatırım bilgi, 
yorum ve tavsiyeleri yatırım danı�manlı�ı kapsamında de�ildir. Yatırım danı�manlı�ı hizmeti; aracı kurumlar, portföy 
yönetim �irketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile mü�teri arasında imzalanacak yatırım danı�manlı�ı sözle�mesi 
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların ki�isel görü�lerine 
dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görü�ler 
mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak 
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar do�urmayabilir. 

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve do�ru oldu�u garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin 
de�i�tirilebilir. Tüm veriler, �� Yatırım Menkul De�erler A.�. tarafından güvenilir oldu�una inanılan kaynaklardan 
alınmı�tır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan �� Yatırım Menkul De�erler A.�. sorumlu 
de�ildir. 
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