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Turecká lira:
Tlak na devalvaci
Turecká lira je již několik let na
sestupu. V roce 2018 došlo k
výraznému zrychlení poklesu vůči
dolaru a euru. Obavy vyvolává velký
deficit běžného účtu platební
bilance a vysoká inflace. Další
neklid způsobilo to, že prezident
Recep Tayyip Erdoğan stále více

zasahoval
do
měnové
a
hospodářské politiky. Mimo jiné
naléhal na centrální banku, aby
snížila úrokové sazby, i když podle
většiny ekonomů bylo potřeba
výrazného zvýšení úroků, aby se
propad měny zastavil. V rozporu
běžnou ekonomickou praxí je
ovšem Erdoğan názoru, že vysoké
úrokové sazby nejsou správným
prostředkem, jak čelit inflaci, ale
naopak její příčinou. Kvůli této
agresivní rétorice investoři (a
především trhy) opakovaně vyjádřili
znepokojení
nad
nezávislostí
centrální banky. Centrální bankéře
to však neodradilo a v roce 2018
několikrát zvýšili úrokové sazby.
Naposledy k tomu došlo v září 2018
a sazby dosáhly úrovně 24 procent.
Ale
nyní
došla
Erdoğanovi
trpělivost.
Prezident
propustil

guvernéra turecké centrální banky
Murata Cetinkaya. Lira opětovně
zareagovala výrazným propadem.
Rovněž
analytici
vyjádřili
znepokojení. „Vyhození“ Cetinkaya
přichází v době, kdy investory a trhy
velmi znepokojují další faktory, jako
je kontroverzní dodávka ruského
systému protiraketové obrany S400. Turecký expert Timothy Ash z
Blue Bay Asset Management
označil toho rozhodnutí na svém
twitteru za „idiotské“.
„Důvěryhodnost centrální banky
je beztak na bodě mrazu a takové
rozhodnutí ji sráží ještě níže.“
Pokud by Cetinkayaův nástupce
snížil klíčové úrokové sazby tak
výrazně, jak Erdogan požaduje,
dojde ke kolapsu liry. Proto
investoři s napětím očekávají další
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investorů.
Celkově vzato lze u turecké liry
očekávat bouřlivé období. S MINI
od BNP Paribas mohou rizikově
orientovaní investoři profitovat na
pokračující devalvaci.
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