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Bu haftanın en önemli verisi ABD enflasyonuydu. ABD enflasyonu 2022 Aralık ayında 

beklentilerle paralel bir şekilde yıllık %6,5 geldi. Aylık bazda ise %0,1’lik düşüş var. 

Enerji ve Gıda hariç (ÇEKİRDEK) enflasyon ise bir yılın en düşüş artışı ile %5,7 oldu. 

 
Özellikle çekirdek enflasyon tarafındaki düşüş önemli ancak zafer ilan etmek için çok 

erken. Zira Aralık ayındaki enflasyon düşüşü ağırlıklı olarak enerji grubundaki düşüşten 

geliyor. Her ne kadar son enflasyon verisi ile Fed’in faiz artışlarını yavaşlatacağına ilişkin 

beklentiye neden olmuş olsa da önümüzdeki aylarda olası bir petrol fiyat artışı işin rengini 

değiştirebilir. Çünkü ABD’nin stratejik petrol rezervi tarihi düşük seviyelerde.  

 



 

 

BEKLENTİMİZ: Fed’in politika faizini min. %5,00 – 5,25 seviyesine çıkarıp 2023 yılı 

boyunca orada tutacağı yönünde.  

 

Öte yandan Aralık ayı verisinden sonra Dolar Endeksi’nin belirgin düştüğünü ve buna 

bağlı olarak Euro/Dolar paritesinin hızla yükseldiğini gördük. (Aşağıdaki grafikte 

enflasyon verisi sonrası hızla güçlenen pariteyi görüyorsuuz.) Önemli finansal kurumların 

2023 yılı tahminlerine göre yıl sonunda paritenin 1,10 seviyelerinde olmasını bekliyoruz.  

 
Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 125 baz puan daha faiz artıracağını ve 2024’e kadar 

yüksek faiz uygulayacağını değerlendiriyoruz. Bu da yukarıdaki veri ile birleştiğinde 

2023’te rüzgarın parite lehine eseceği anlamına geliyor . 

 

 



KKM ve DTH MESELESİ YENİ REGÜLASYONLAR GETİRİR! 

Bir önceki raporumuzda detaylı bir KKM ve Döviz Tevdiat Hesabı (DTH) analizi 

yapmıştık. Geçen haftaki veri serisi bu hafta bozulmuş durumda. Çünkü 7 haftadır düşen 

DTH hesaplarında bu hafta 2,7 milyar dolarlık artış var.  

 

6 Ocak itibariyle toplam DTH 194,7 milyar dolar oldu. Parite etkisinden arındırılmış 

DTH’lardaki artış 3,2 milyar dolar olurken gerçek kişiler 679 milyon dolar, tüzeller ise 

2,56 milyar dolarlık döviz satın almış. (Ağırlıklı artış Euro cinsinden) 

 

KKM’de bir süredir devam eden çıkışın yeniden döviz talebine kaydığını 

değerlendirebiliriz. Çünkü KKM’den son 3 haftada toplam 95,4 milyar dolar çıkış 

gerçekleşti.  

 

Eğer veri akışı yukarıdaki gibi devam ederse TCMB’den ve BDDK’dan dövize 

yönlenişin önüne geçmek maksadı ile yeni regülasyonlar gelecektir. Bu bakımdan bu 

veriyi yakından takip etmemiz gerekiyor.  

 

Öte yandan TCMB’nin bankalara getirdiği her regülasyon mevduat faizlerini yukarı 

itiyor. KGF paketi ilan edilmiş olsa bile aşağıdaki grafik bankaların neden kredi 

kullandırmaya yanaşmayacaklarını izah ediyor.  

 


