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Devletin tepesinde, ekonomi politikaları konusundaki anlaşmazlık, Türk
ekonomisinin uluslararası algısını riske sokar hale geldi. Hafta sonu
gerçekleşen 'silahları bırakma' çağrısı yine de piyasaların moralini
yükseltebilir. Şubat ayı ihracat verisindeki gerileme ise düşündürücü.


Mart ayının ilk haftasına yine kritik makroekonomik verilerin açıklanması ile başladık.
1 Mart pazar günü açıklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) şubat ayı ihracat
verileri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 azalmaya işaret etti. Çin'in resmi
Satın Alma Yöneticileri (PMI) Endeksi ise, ocak ayından sonra, şubat ayında da çok az
bir farkla 50 puanın altında kalmayı sürdürdü. Açıklanan veriler, küresel ekonomide
gelişmiş ülkelerden kaynaklanan durgunluğun ve 'vasat büyüme' sıkıntılarının,
gelişmekte olan ülkelerin de üretim, ihracat, büyüme ve istihdam verilerini ciddi
ölçüde etkilediğine işaret etmekte. Bununla birlikte, 2 Mart pazartesi sabahı olarak
açıklanan Çin'in HSBC İmalat Sanayi PMI'yı, 50,1 beklenirken, 50,7 puan geldi ve ocak
ayındaki 49,7 puana göre bir hayli iyileşmiş gözüküyor.



Haftaya, Euro Bölgesi ve ABD'de de PMI verileri ile başlıyoruz. Euro Bölgesi'ndeki
enflasyon ve işsizlik verilerinin yanı sıra, ABD hane halkının tüketim harcamaları
performansı da 2 Mart pazartesi günü dikkatle takip edilecek. Pazartesi günü FED
eski Başkanı Bernanke başta olmak üzere, yine ABD Merkez Bankası (FED) ve FED
Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyesi yetkililerden gelen ve FED'in ne zaman faiz
artırabileceğine dair mesajlar ve ipuçları da yakalanılmaya çalışılacak. 4 Mart
Çarşamba günü, bu defa hizmetler sektörü PMI verileri ile yine FED yetkililerinin
açıklamaları ile devam edeceğiz. FED'in kapsamlı makroekonomik analizlerinin yer
aldığı 'Bej Kitap'taki detaylar da atlanmamalı. Bu arada, Kanada, İsviçre ve
Avustralya'nın 2014 yılı 4. çeyrek büyüme verileri ve Avustralya Merkez Bankası'nın
faiz kararı da ilk 3 günde gelecek veriler arasında.



Euro Bölgesi'yle ilgili açıklanan enflasyon ve PMI verilerinin hemen ardından, 5
Mart perşembe günü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararı toplantısı da büyük bir merakla
takip edilecek. ECB Başkanı Draghi'nin vereceği mesajların yanı sıra, 1,1 trilyon
euroluk tahvil alım programına yönelik detaylar da ekonomi çevrelerinin ve ekonomi
medyasının ilgi odağı olmayı sürdürecek. Aynı gün, İngiltere Merkez Bankası'nın para
politikası kararı da paylaşılacak. ABD'nin işsizlik başvurusu ile tarım dışı istihdamın
verimliliğine yönelik verileri de göz ardı edilmemeli.


6 Mart Cuma, önceki günlerde takip edilmiş olan Almanya'nın fabrika siparişleri verisi
gibi, bu defa hem Almanya'nın sanayi üretim verisine, hem de Euro Bölgesi'nin 2014
yılının son çeyreğinde ve yıl bütününde ne kadar GSYH büyümesi gerçekleştirdiğine
odaklanacağız. İsviçre ve İngiltere'nin işsizlik verileri sonrasında, günün Avrupa
açısından ilerlemiş saatlerinde, ABD'nin şubat ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik
verileri gelecek. Tüm bir hafta boyunca açıklamaları dikkatle takip edilmiş olan FED
yetkililerinin mesajlarının üzerine, ABD'nin istihdam piyasasına yönelik veri setinin,
FED'in 2015 yılında gerçekleştireceğine kesin gözüyle bakılan faiz artışı adımının
yaz ortası mı, yoksa yılın sonuna doğru atılacağı konusunda küresel piyasalar ipucu
yakalamaya çalışacaklar.



Biz gelelim Türkiye'ye. 1 Mart pazar günü açıklanan TİM ihracat verileri ile yeni ay ve
haftaya sevindirici başlamadık. Bununla birlikte, 28 Şubat cumartesi günü AK Parti
Hükümeti'nin konuyla bağlantılı ve önde gelen bakanlarının, HDP yetkilileri ile
birlikte, 10 maddeden oluşan bir mutabakat metni çerçevesinde, terör örgütü PKK'ya
yönelik 'silah bırakma' ve bahar aylarında kongre çağrısı, muhakkak ki haftanın ilk
işlem gününden itibaren hem yurt içi, hem de yurt dışı ekonomi çevrelerinde kritik
önemde, tarihi bir adım olarak değerlendirilecektir. Bu 'tarihi' çağrı, açıklama
gelmezden evvel, devletin tepesinde para politikasına yönelik olarak 'üslubu'
giderek artan açıklamalar ve Başbakan Yardımcısı Babacan ile TCMB Başkanı
Başçı'nın istifasının eşiğinden döndüklerine dair dedikodular, dolar-TL kurunu yeni
bir rekor olarak 2,5270 TL düzeyine kadar taşımıştı. Terörün bitirilmesine yönelik
tarihi çağrı öncesi, dolar-TL 2,52 TL'ye yakın seyreder iken, 2 Mart pazartesi
sabahına 2,51 TL'nin hemen altından bir dolar-TL kuru ve 2,66 TL düzeyinde bir
sepet kur ile başlıyoruz.



Tüm bu tartışmaların ortasında, dolar-TL kuru 2,49-2,53 TL bandına otururken, esas
TL'deki değer kaybının enflasyona geçişkenliği açısından, dikkatle takip ettiğimiz
sepet kur da (0,5 dolar+0,5 Euro) geçen cuma bir ara 2,67 TL'ye dayandı. Bu seviye,
döviz kurlarındaki dalgalanmanın enflasyon riski oluşturma düzeyi açısından, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tepki vereceği seviye. Nitekim 27 Şubat
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Cuma günü öğleden sonra yaptığı açıklamayla, TCMB, döviz satım ihalesi tutarının
günlük olarak belirleneceğini açıkladı. Buna göre, bir sonraki günün ihale tutarı bir
gün önceden saat 17:20'de açıklanacak ve eğer döviz kurlarındaki oynaklık yüksek
ise, TCMB aynı gün döviz satım ihalesi tutarını yüzde 50 arttırabilecek. Sözün özü,
sepet kurun 2,60 TL'ye doğru sakinleşmesi gerekiyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iki kez, faizlerin indirilmemesini Türkiye için ihanet
olarak nitelemesi sonrasında, TCMB'nin bağımsızlığı ve gerekirse kanunun
değiştirilebileceği yönünde görüş beyan eden bakanlar ile, bağımsızlığın aynen
korunması gerektiği ve ekonomi yönetiminin doğru yolda hareket ettiğine dair
açıklama yapan bakanlar arasında bir mesaj trafiği gözlemledik. Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın eleştiri çıtasını bu kadar yükseğe taşıyıp, üslubunu bu kadar
sertleştirmesinde, reel sektördeki sıkıntıların ve keyifsizliğin artmasına bağlı olarak,
7 Haziran'daki genel seçimlerde hedeflenen oy oranı ve milletvekili sayısının
yakalanamayacağı endişelerinin etkili olduğu vurgulanmakta. Kimi siyasi
değerlendirmeler ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Davutoğlu arasındaki
görüş ayrılıklarının ve Davutoğlu'nun Babacan'ı desteklemesinin de, söz konusu
sertleşen üslupta etkili olduğuna işaret ediyor. Çok sınırlı bir siyasi yorum ise,
Başbakan Davutoğlu'nun başarısız gösterilmesine yönelik çabalardan bahsediyor.
Bununla birlikte, böyle bir çaba, AK Parti'nin seçimlerdeki performansını etkilemesi
ihtimaliyle mantıklı gözükmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ben haklıydım'
diyebilmesi adına, bu tür çıkışlar yapılıyor ise, Ekonomi Yönetimi'nde istikrarsızlık
görüntüsü, tersine, başkanlık sistemi için gereken Anayasa değişikliğini sağlayacak
seçim başarısını ciddi anlamda riske sokabilir.



Bir temel gerçek var ki, reel sektörümüz 'yumuşak iniş' politikasını artık kaldıramıyor.
Türk ekonomisinin iki kritik sorunu olan enflasyon ve cari işlemler açığını (kısaca cari
açık diyoruz) makul, kabul edilebilir düzeye çekmek ve bu düzeyi koruyabilmek adına
Ekonomi Yönetimimiz tarafından alınmış olan makro ihtiyati tedbirler, imalat
sanayinde ve ticaret dünyasında işlerin daralması, çarkların ciddi ölçüde yavaşlaması
adına, keyifsizliği had safhaya çıkarmış durumda. 2012 yılı ocak ayı verisi ilk veri
olmak üzere açıklanan 'Ekonomik Güven Endeksi' verisi, 2012 Ocak-2015 Şubat
dönemi verilerinin tümü karşılaştırıldığında, en dip noktasına ulaşmış durumda.



2012 yılında, Türk ekonomisi 'yumuşak iniş' modeli ile, o yılı yüzde 2,1'lik büyüme ile
kapatınca, Ekonomik Güven Endeksi 108 puandan 89 puana kadar gerilemiş. 2013
yılında piyasa hareketlenince ve büyüme yüzde 4,2'ye ulaşınca, yani 2012'ye göre
ikiye katlayınca, 2013 yılı kasım ayında endeks 119 puanı dahi görmüş ve 2013 yılını
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111 puanda kapatmış. 2014'de Ekonomi Yönetimimiz, 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe
giren ek tedbirlerle, 'yumuşak iniş' modeline geri dönünce, piyasa yeniden
yavaşlamaya ve esnaf yaptığı işten tat alamamaya başladı. 2015 yılı itibariyle,
'yumuşak iniş' modeli yeni yıla da sarktığından, Ekonomi Güven Endeksi 87 puana
gelmiş durumda.


2012 yılı ocak ayı ile 2015 yılı şubat ayı arasındaki en yüksek değeri dikkate alarak
karşılaştırma yaptığımızda, Ekonomik Güven 119,7'yi görmüş iken, 87,1'de; Tüketici
Güveni 79 iken, 68,1'de; Reel Kesim Güveni 110,4 iken, 104,3'de; Hizmet Sektörü
Güveni 107,9 iken, 101,9'da; Perakende Ticaret Sektörü Güveni 109,5 iken, 103,5'de
ve nihayet İnşaat Sektörü Güveni 91,4 iken, 85 düzeyinde. Özellikle, tüketici
güveninin 2008 yılı sonunda, küresel finans krizi en şiddetli halinde yaşanırken bile
görmediği seviyelerin altına inmiş olması, çok düşündürücü. Tüketici güveni bu
kadar keyifsiz bir düzeye işaret ederken, ticaret yavaşlamışken, imalat sanayine
yeterli yeni mal siparişi gelmemesini de doğal karşılamak gerekiyor. Tüccarın, esnafın
Ankara'dan beklentileri artıyor ve bu KOBİ iflaslarını veya belediye borçlarını 6 ay
öteleyerek halledilebilecek bir konu olmaktan hızla çıkmaya gidiyor.



Geçen haftaya damgasını vuran gelişmeler herkesin malumu. Ancak, medyada yer
alan tartışmalarda bir hususun atlandığını gözlemliyorum; reel sektör, esnafımız,
tüccarımız, KOBİ'lerimiz, daha hızlı bir tempoyla azaltılacak faiz oranlarından
yararlanabilecekleri, verim alabilecekleri bir piyasa iklimini kaybetmekteler. Üstelik,
döviz kurlarındaki oynaklık ve siyaset yönetimindeki gerginlikler, morallerdeki
kırılganlığı daha da derinleştiriyor. Bu nedenle, reel sektörü önceliğe yerleştiren,
ekonomik çarklarını yeniden hızlandıracak, piyasayı canlandıracak ve muhtemel
işsizlik dalgalanmasını söndürecek bir ivmelenmeye, bir rota değişikliğine acilen
ihtiyacımız var.



Bu süreç, 7 Haziran'daki genel seçimler sonrası hızlanması muhtemel gözüken, 'yeni
büyüme modeli'ne yönelik 1400'ü aşkın reform adımının sonuç vereceği 1,5-2 yıllık
süreci bekleyemeyecek kadar bir ivedilik arz etmekte. Yeni bir 'büyüme modeli'ne
yönelik adımlar anlamlı ve önemli olmakla birlikte, reel sektördeki kırılganlık çok
ciddi boyutlarda derinleşirse, söz konusu 1400'ü aşkın adımın tetiklemesi gereken bir
ekosistemde, ekonominin 'sinir uçları' beklenen tepkileri veremeyebilir. O halde,
küresel petrol ve emtia fiyatlarındaki ciddi gerilemenin Türk ekonomisine yansıma
oranını arttıracak tedbirlere ağırlık vererek, oradan elde edilecek avantajı, iç
piyasayı canlandıracak ve kısmen enflasyon üretecek bir ekonomik hareketlilik ile
dengelemek gerekiyor. Kanımca, reel sektöre nefes aldıracak piyasa
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hareketlenmesi, 2015 yıl sonu için, yıllık enflasyonu yüzde 7-7,5 bandına getirecek
ise, ben 'yapmaya değer' diyorum.


Geçtiğimiz hafta, Merkez Bankası başkanlarının haftası idi. FED Başkanı Yellen ve ECB
Başkanı Draghi'nin açıklamaları ve hafta başında Yunanistan konusundaki umut verici
gelişmelerin, hafta ortasına doğru yeniden yalpalanma göstermesi ile, euro-dolar
paritesi, 1,14 dolar düzeylerine kadar toparlanarak, 25 Şubat çarşamba gününü
1,1361 dolardan kapatmış iken, 27 Şubat cuma gününü 1,12 doların hemen
altından kapattı ve yeni haftaya parite 1,1180 doların altından başlıyor. TCMB Para
Politikası Kurulu'nun (PPK) piyasalarca memnuniyetle karşılanan kararı sonrasında,
2,4630 dolar düzeylerine kadar yumuşamış olan dolar-TL kuru ise, yukarıda izah
ettiğimiz siyasi gerginlikler ile, haftayı 2,52 TL'nin hemen altında kapattı. Biz bu
satırları kaleme almaya başladığımızda, 2,51 TL'nin hemen altında olan dolar-TL
kuru, raporun sonlarına doğru geldiğimizde, 2,51 TL'nin üzerine geçmiş durumda.



TCMB PPK'dan 24 Şubat salı günü çıkan kararı değerlendirmezden önce, Anadolu
Ajansı'nın finans sektörü profesyonelleri arasında gerçekleştirdiği faiz kararına
yönelik anketin sonuçlarına bir göz atalım; atalım ki, piyasanın beklentileri ne ölçüde
gerçekleşebilmiş, bir karşılaştırma şansımız olsun. Öncelikle, ankete katılan 19
ekonomistin 4'te 3'ü politika faizinde 25 ila 50 baz puan indirim bekliyormuş. Finans
kuruluşlarının ekonomistlerinin yüzde 25'i ise herhangi bir değişiklik olmayacağını
tahmin ediyormuş. Politika faizinde değişiklik beklediğini bildiren 7 ekonomist 25 baz
puanlık ve 7 ekonomist ise 50 baz puanlık indirim olacağını öngörüyor. Bu noktada,
25 baz puanlık indirimi tutturan 7 ekonomisti tebrik edelim.



Anket, borçlanma faiz oranında (faiz koridorunun alt bandında) indirim olacağını
tahmin eden 14 ekonomistin beklentilerinin ortalamasını 50 baz puan olarak
gösteriyor. Buna karşılık, TCMB faiz koridorunun alt bandında 25 baz puan indirim
yaptı. Piyasa yapıcısı bankalara sağlanan fonlama faiz oranında indirim bekleyen 8
ekonomist ve marjinal fonlama faz oranında indirim bekleyen 9 ekonomistin
tahminleri 50 baz puanmış. Bu arkadaşlara da alkış; çünkü, tahminlerini tutturmuş
durumdalar. Merkez Bankamız üst yönetimi ve Para Politikası Kurulu üyeleri,
TCMB'nin temel amacı olan "fiyat istikrarını sağlamayı ve sürdürmeyi" öncelikleri
olarak tutmayı sürdürdüklerini hatırlatıyorlar. Ve, altını çizerek belirtiyorlar ki,
"bizden daha iddialı faiz indirimleri bekleniyorsa, hem özel sektör, hem kamu fiyat
belirleme alışkanlıklarını gözden geçirsin ve enflasyona katkı yapan davranışlardan
imtina etsin".

5

Türkiye İMSAD Ekonomi Değerlendirme Raporu/192
Türkiye İMSAD üyelerine yönelik hazırlanmış bu raporun her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz.



Bununla birlikte, 20 Ocak'taki PPK toplantısı sonrasında açıkladığı bir sayfalık faiz
kararı metninin son cümlesinde " enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme
sağlanana kadar... para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir" ifadesini, 24
Şubat toplantısının karar metninde " enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme
sağlanana kadar ...para politikasındaki temkinli duruş sürdürülecektir" diye
yumuşatmış. TCMB üst yönetimi ve Para Politikası Kurul üyeleri, petrol fiyatlarındaki
gerileme ve 2015 yılında normalleşmesi umut edilen tarım ve gıda fiyatlarına bağlı
olarak, enflasyonda iyileşmenin süreceğine dair kanaatinin kuvvetli olduğunu
belirtmekle birlikte; son dönemde Gıda ve enerji fiyatlarındaki artan oynaklığı da
kollaması gerektiğini ve enflasyondaki kırılmayı net olarak görene kadar, faiz
oranlarındaki indirimin ölçülü tutulmasına yönelik kararlılığının anlayışla
karşılanmasını arzu ettiğini ifade ediyor.



PPK'nın faiz indirim kararını, açıklanmasından dakikalar sonra değerlendiren
Başbakan Prof. Dr. Davutoğlu, faizlerin indirim trendinde olmasının, Merkez
Bankası'nın da bu yönde sinyal vermesinin önemli olduğunu belirterek, faiz
indirimlerinin hız kazanarak devam etmesini beklediklerini vurgulayarak,
enflasyondaki düşüş hızlandıkça daha cesur indirim adımları beklediklerini de
hatırlatmış oldu. Benim görüşüm ise, 3 Mart Salı günü (yarın) açıklanacak şubat ayı
enflasyon oranlarının beklendiği kadar heyecan vermeyebileceği yönünde. PPK bu
nedenle, para politikası faiz oranında 25 baz puan gibi temkinli bir indirimi tercih
etmiş olabilir. Nitekim, İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyonu, 2014 yılı şubat
ayında yüzde 1,01 artan perakende fiyatların, 2015 yılının şubat ayında da yüzde
0,72 arttığını gösteriyor. Toptan eşya fiyatları endeksi ise daha kötü. 2014'de yüzde
0,47 artan TEFE, 2015 yılı şubat ayında yüzde 1,14 artmış.



Gelelim, ABD Kongresi'nde konuşan ABD Merkez Bankası Başkanı (FED) Yellen'ın
açıklamalarına. Yellen, FED'in para politikasını değiştirerek, faiz artış sürecine
geçmeden, öncelikle 'sözlü yönlendirmesi'ni değiştireceğini belirtti. Ve, sözlü
yönlendirmeyi yenilemeyi, değiştirmeyi önümüzdeki birkaç toplantı daha açıklamak
zorunda olmadığını vurguladı. Yellen, enflasyonda yükselişten emin olmadıklarını
ve işgücüne katılımı da yetersiz bulduklarını söyledi. Bu ifadelerin tümü, faiz
artırımının 2015 sonuna kalabileceğini ifade ediyor. FED içerisinde en önemli banka
konumunda olan New York FED Başkanı Dudley, faiz artışının ne zaman ve ne hızda
olması gerektiği konularında tedbire ihtiyaç olduğunu belirterek, Yellen'i destekliyor.



Enflasyonun bir süre daha FED'in hedeflediği yüzde 2'nin altında kalmasının tahmin
edildiğini belirten Dudley, finans krizinin bir takım etkilerinin sürdüğünü belirtti. Bu
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yıl, FED Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) oy hakkı bulunan Dudley, konuşmasında
FED'in daha geç faiz artırıp; buna karşılık, daha sert şekilde sıkılaşması gerektiğini
savunan bir akademik makaleyi yorumladı. Makale uzun vadeli faizlerde yeni bir
nötrün olup olmadığını araştırıyor ve enflasyona göre ayarlanmış faizin yüzde 0 ila
yüzde 2 arasında olduğunu ortaya koyuyor. Dudley faizleri erken artırmanın, geç
sıkılaşmaya göre ekonomi için daha fazla riskli olduğu görüşünü de tekrar dile
getirdi.


Dünya merkez bankaları, tahvil piyasasını deflasyon tehdidini yenebilecekleri
yönünde ikna etmeye başlıyor. Bu yılın başında, Kötüleşen küresel ekonomik
büyüme görünümü, Avrupa’nın uzun süren cansızlığı ve petroldeki çöküş yatırımcıları
gelecek yıllarda enflasyonun az veya hiç olmayacağı olasılığını fiyatlandırmaya itti.
Euro Bölgesi tüketici fiyatları tarihteki en büyük gerilemeyi gösterdi ve hatta
traderlar ABD’de deflasyona hazırlandı. Ancak, bu durum değişmeye başladı. Merkez
bankalarının trilyonlarca dolarlık teşvikinin sonunda işe yaradığına yönelik güvenin
artması ile birlikte,Pacific Investment Management Co., Invesco Ltd. ve Natixis Asset
Management, yükselen tüketici fiyatlarına karşı koruma sağlayan tahvil satın alıyor.



Şirketler fiyatlarda ani bir yükseliş görmüş değil. Ancak ABD, Japonya ve hatta
Almanya’dan ücret artışlarına yönelik sinyaller geliyor. Avrupa Merkez Bankası’nın
(AMB) bölgeye ucuz likidite sağlamaya hazırlanması ile birlikte yatırımcıların gelişmiş
ülkeler için enflasyon beklentileri yılın en düşük seviyelerinden toparlandı.
PIMCO'nun para yöneticilerinden Michael Althof, “Enflasyon düşük olabilir. Ancak
ölü değil. Dünya genelinde tüm merkez bankaları büyüme oluşturmak ve fiyatları
yükseltmek için aynı yönde çalışıyor” dedi. Althof, PIMCO’nun Hazine Enflasyon
Koruma Tahvilleri (TIPS) ve Fransa, Almanya ve İtalya gibi bazı Euro Bölgesi ülkeleri
tarafından ihraç edilen enflasyon bağlantılı tahvilleri tercih ettiğini belirtti.



Çin’in para birimi yuan, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) gösterge borçlanma
maliyetlerini üç ay içinde ikinci kez, geçtiğimiz hafta cuma günü indirmesinin
ardından, 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Merkez bankasının ekonomik
yavaşlamaya engel olmak için aldığı kararın ardından para piyasası oranları düşüş
gösterirken, hisse senetleri yükseliyor. Yuan Şanghay’da yüzde 0.06 kadar değer
kaybederken, bankalar arası fonlama müsaitliğinin göstergesi 1 aydan uzun bir
sürenin en büyük düşüşünü kaydetti. Şanghay Bileşik gösterge endeksi yükseliş
gösterdi. Endekste gerileyen her hisse senedi için yaklaşık iki hisse senedi artış
kaydetti.
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Çoğu ekonomist, Başbakan Li Keqiang’ın 2015 büyümesi için yüzde 7 civarında bir
hedef belirleyeceği tahmininde bulunuyor. Geçtiğimiz sene büyüme hedefi yüzde
7.5 idi. Li, Halk Kongresi'nin bu hafta yapacağı yıllık toplantıda hedeflerini
açıklayacak. Hong Kong’daki Credit Agricole CIB stratejistlerinden Dariusz Kowalczyk,
“Faiz indiriminin para birimi için negatif olduğu oldukça belirgin. Ekonomiyi
desteklemek, para birimini istikrarlaştırmak karşısında önceliği aldı. Yuanın değer
kaybetmesine izin verecekler ve bu durum doların çok güçlü olmasından doları
mantıklı görünüyor” dedi. PBOC'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bir
yıl vadeli mevduat faizi 0.25 yüzde puanı indirilerek yüzde 2.5'e çekilirken, bir yıl
vadeli borç verme faizi 25 baz puan düşürülerek yüzde 5.35'e çekildi. PBOC mevduat
faizinin üst bandını 1.2'den 1.3'e çıkardı.
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