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HAFTALIK AR-GE RAPORU 

 

R. NO  : 129 

R. TARİHİ  : 23.03.2021 

Gündem : TCMB Başkanının Görevden alınması, Döviz Kur Faiz seyri, Dünya 

ekonomilerinde faiz. 

TCMB Başkanının görevden alınması,  

Bu hafta Merkez Bankası PPK politka faizi ile ilgili oalrak bir karar aldı ve 200 baz puan 

artırarak 19 seviyesi çıkardı. ASRİAD olarak buna tepki gösteren bir açıklama yaptık. 

Yükseltmenin abartılı ve gereksiz olduğu mahiyetinde.  

Bu açıklama toplumsal anlamda büyük bir kesimin hissiyatını yansıtmış olmalı. Büyük bir 

hadise oldu ve MB başkanı değiştirildi.  

En az birinci karar kadar yanlış olan bu ikinci kararla piyasalar alt üst oldu ve yeniden güven 

sorununun derin bir şekilde yaşanacağı döneme girmiş olduk.  

Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasının ardından finansal piyasalar haftanın ilk 

işlem gününde büyük türbülans yaşadı. Türk Lirası’ndan hisse senetlerine, tahvillerden 

eurobondlara ve CDS’lere kadar Türkiye finansal varlıkları yüzde 10 civarında değer 

kaybetti. 

Değer kaybında yüzde 10’un üzerine çıkan da oldu ve en büyük darbeyi yabancı yatırımcıların 

ağırlıkta olduğu 10 yıllık tahvil ile CDS’ler yedi. 10 yıllık faizler yaklaşık 5 puanlık artışla yüzde 

14’ten yüzde 19’a çıktı. Türkiye’nin risk primini gösteren 5 yıllık CDS’ler 306 puandan 452 

puana yükseldi ve bir günde yüzde 48 arttı. 

Merkez bankalarının icraatlarını yapabilmeleri için ellerinde başlıca üç araç vardır: Biri faiz 

aracı, diğeri döviz rezervi, üçüncüsü de yarattığı itibar ve güven. 

İlk ikisi yoksa üçüncüsü tek başına var olamaz. Ancak ilk ikisinin olması üçüncüyü 

otomatikman var etmez. Güven ve itibar zaman içinde, yaşanarak ve ispatlanarak kazanılır. 

-Merkez Bankası’nın döviz rezervi ise yeterli ve kendine geniş hareket alanı sağlayacak 

düzeyde değil. Brüt rezerv az, net rezerv ise eksi. Yetersiz rezerv ile paranın değerini 

koruma amaçlı müdahaleler yapılmaz. 

Faiz yükseltilirken asıl etkisini gösterir ve can yakar. O zaman bir silahtır ve piyasaları 

hizaya getirir. Faizin düşürülmesi ise yükseltilmesinin ödülüdür ve gevşemedir. 
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Piyasa Özeti 

Borsa 1.377,34  -0,34 % 

Dolar 7,924  1,72 % 

Euro 9,433  1,91 % 

Euro/Dolar 1,187  -0,55 % 

Altın (GR) 439,697  1,14 % 

Altın (ONS) 1.727,08  -0,65 % 

Brent 62,900  -2,67 % 
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