Ο Ερντογάν μίλησε, η Κεντρική
Τράπεζα μείωσε το βασικό
επιτόκιο και η τουρκική λίρα
ανέβηκε
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Ενώη προτίμηση προς την τουρκική λίρα ως το αγαπημένο νόμισμα του κόσμου για συναλλαγές
carry trade εξαφανίζεται με κάθε μείωση επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας, η σημερινή είδηση ότι
η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας μείωσε το επιτόκιο κατά περισσότερο από τις αναμενόμενες 325
μονάδες βάσης από 19,75% σε 16,5% (η αναμενόμενη τιμή ήταν 17,25%), μετά από ένα
πρόσφατο υψηλό στο 24%, ήταν αρκετό για να στείλει την ισοτιμία τουρκικών λιρών ανά δολάριο
από 5,75 στο 5,6830, αφού η κεντρική τράπεζα προέβλεψε ότι ο πληθωρισμός έπεσε κάτω από
τις προβλέψεις του Ιουλίου, αναμένοντας έτσι να επανέλθει στο στόχο πιο γρήγορα από ό,τι
προηγουμένως και σηματοδοτώντας μια εξομαλύνουσα οικονομία μετά από την κρίση λίρας των
τελευταίων ετών.
Ενώη μείωση του βασικού επιτοκίου ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, καθώς ο
πληθωρισμός της Τουρκίας "τρέχει" με εκπληκτικά πολύ πιο αργούς ρυθμούς από ό,τι ανέμεναν οι
περισσότεροι, κατά τους τελευταίους μήνες, με μόλις 15%, το πραγματικό επιτόκιο εξακολουθεί να
είναι σταθερό στο 1,5%, ακόμα κι αν αυτό φέρνει την Τουρκία στον πάτο της λίστας των
αναδυόμενων οικονομιών από άποψη πραγματικών επιτοκίων. Φυσικά, το πόσο ακριβής είναι η
πληθωριστική εκτύπωση και αν κάποια από τις υποκείμενες οικονομικές παραδοχές αντανακλούν
την πραγματικότητα στην Τουρκία και όχι απλώς αυτό που θέλει ο Ερντογάν είναι ένα διαφορετικό
ζήτημα εντελώς.
ΗΚεντρική Τράπεζα είδε επίσης τον πληθωρισμό να πέφτει κάτω από τις προβλέψεις του Ιουλίου
και δήλωσε ότι η διατήρηση της διαδικασίας αποπληθωρισμού στη στοχοθετημένη πορεία απαιτεί
τη συνέχιση μιας προσεκτικής στάσης νομισματικής πολιτικής.
Ηκεντρική τράπεζα ανέφερε επίσης ότι η έκταση της νομισματικής στενότητας θα εξαρτηθεί από
τον υποκείμενο πληθωρισμό και σημείωσε ότι η βελτίωση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό
και των ήπιων εγχώριων συνθηκών υποστηρίζει τον αποπληθωρισμό των βασικών δεικτών.
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