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TAHVİL FAİZLERİ VE TÜRK LİRASINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER VE BEKLENTİLER
2013 yılına olumlu bir başlangıç yapan Türkiye’ye Mayıs ayında ikinci bir not artırımı gelmesi
piyasalarda olumlu beklentileri artırmıştı. Moody’s 16 Mayıs 2013’te Türkiye’nin kredi notunu
‘Yatırım Yapılabilir’ seviyeye çıkardı. Not artışının beklentilerin içinde yer alması nedeniyle
fiyatlamalar üzerinde çok fazla etkili olmadığını gördük. 1.80-1.83 etrafında işlem gören USD/TRY
16 Mayıs tarihinde en düşük 1.8202 seviyesini gördü. Aynı dönemlerde FED’in varlık alım programında azaltıma gideceği söylentisi de TL’deki değerlenmeyi sınırladı.
Türkiye’de piyasaları olumsuz
etkileyecek ilk gelişme Mayıs
ayında Gezi Parkı Eylemleri ile baş
gösterdi. Gezi Parkı protestolarının şiddetinin artmasının etkisiyle
Türk Lirası’nın değer kaybı
USD/TRY’yi 1.9603 (24.06.2013
tarihinde) seviyesine kadar taşıdı.
Gezi Protestoları öncesinde USD/
TRY 1.80-1.82 bandında işlem görmekteydi. Piyasaları olumsuz etkileyen gelişmelerin etkisiyle 2 yıl
vadeli gösterge tahvil faizi Mayıs
2013’te en düşük 4.61, en yüksek
6.08’i görmüşken Haziran ayında
8.16’ya kadar yükseldi.
Sonrasında piyasalarda siyasi gerilim azalmış olsa da, FED’in varlık
alım programında kesinti yapacağı
söylentisi gelişmekte olan ülkeleri
olumsuz etkilemeye devam etti.
FED parasal genişleme teşvikleri
kapsamında aylık 85 milyar
dolarlık tahvil alımı yapmakta ve
faizleri rekor düşük seviye olan
%0-0.25’te tutmaktaydı. Aralık
ayında 85 milyar dolarlık varlık
alım programında 10 milyar
dolarlık kesinti yapılması Doları
gelişmekte olan ülkelerin para
birimlerine karşı güçlendirdi.

USD/TRY

DOLAR ENDEKSİ VE USD/TRY

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.
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17-18 Aralık’ta gerçekleştirilen FOMC
toplantısında kesintiye gidilmesi dolardaki
yükseliş hızını artırırken, aynı zamanda 17
Aralık’ta yurtiçinde ciddi bir siyasi gerilimin
başlaması da TL’deki değer kaybını
hızlandırdı. Kasım 2013’te en yüksek 2.0609
seviyesini gören USD/TRY, Aralık’ta 2.1770’e
kadar yükseldi. Bundan sonraki süreçte
yurtiçindeki siyasi endişeler durulmazken,
FED’in Ocak ayında da aylık 10 milyar dolarlık kesintisini devam ettirmesi TL’de rekor
kayıplar ile sonuçlandı. Ocak 2013’te USD/
TRY 2.39’a kadar yükseldi.

TÜRKİYE CDS’LERİ, USD/TRY VE BIST100

Mayıs 2013 Gezi Eylemleri sonrasında tahvil faizlerinde başlayan yükseliş de kademeli olarak devam etti. TL’deki değer kaybının etkisi ve Türkiye’nin borçlanma araçlarına olan güven kaybı
nedeniyle 2 yıl vadeli gösterge tahvil Ocak ayında 11.24, Şubat ayında 11.28 seviyesine kadar
yükseldi.
Bütün bunlar olurken, Merkez Bankası’nın piyasaya döviz satımı dışında farklı bir müdahalede
bulunmaması da TL’deki değer kaybını hızlandırmış oldu. TCMB Para Politikası Kurulu 21 Ocak
2014 tarihindeki toplantısında faizlerde değişikliğe gitmedi. Fakat USD/TRY’nin 27.01.2014
tarihinde 2.3920’ye kadar yükselmesi ile olağanüstü PPK toplantısı ile faizlerde 550 baz puanlık
(reel anlamda 300BP) bir artırım yapıldı. Merkez Bankası kararları gecikmeli de olsa TL’deki değer kaybının bir miktar önüne geçmiş oldu.
2.40 sınırına dayanan USD/TRY Merkez
Bankası kararları sonrasında 2.1504’e
kadar geriledi ve bugünlerde 2.20’li
seviyelerde işlem görüyor. TL dolar
karşısında bir miktar değer kazanmış
olsa da, Türkiye’nin tahvil faizleri hala
yüksek seviyelerde seyrediyor. Aynı
zamanda 2 yıllık gösterge tahvilin hala 10
yıllık tahvil faizinin üzerinde olması da
yatırımcının kısa vadede faiz riskini
almak istemediğini gösterir nitelikte.
2 VE 10 YIL VADELİ TAHVİL FAİZİ
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Gösterge kağıdın yüksek seviyelerde olması ve piyasada hala sakinliğin sağlanamamış olması
Mart ve Nisan aylarında yüksek borç itfaları olan Hazine’yi de olumsuz etkiliyor. (Tablo 1-2)
Şubat ayında yoğun bir borçlanma programını tamamlamış olan Hazine yüksek maliyet oranları
ile borçlanmış oldu. Sabit getirili tahvile gelen talebin azlığı dikkat çekerken, özellikle değişken
faizli ve TÜFE’ye endeksli kağıtlara talep yoğun oldu. Mart ayında da borçlanma takvimi yoğun
olan Hazine ihalelerinde bu algının değişmesini beklemiyoruz. Özellikle değişken faizli ve TÜFE’ye
endeksli kağıtlara talebin yoğunlaşmasını ve sabit kağıtlarda faizin %11’in üzerinde oluşmasını
öngörüyoruz.
Mart ayındaki itfada yabancıların da ağırlıklı olması ve ihalelere gösterecekleri ilgi de önümüzdeki
süreç için bize ciddi bir yön gösterecektir. Yabancıların da katılımının ağırlıklı olarak TÜFEX’de olması beklenebilir.
30 Mart seçimlerine bağlı bir rahatlama olmazsa, gerek siyasi tansiyon, gerek zayıf TL ve gerek
FED baskıları ile, Hazine’nin Nisan ayında da borçlanma maliyetleri düşmeyecektir.
Enflasyon görünümünde bozulma olasılığı göz önüne alınarak (ATIG 2014 TÜFE Beklentisi:
%8.50), TCMB’nin sene içinde kısa vadeli faizlerde 100BP’lık bir artış daha yapmasını öngörüyoruz. Yukarıda anılan diğer unsurlarla birleştirildiğinde artan taşıma maliyetleri de, Hazine faizleri
üzerinde 2014 boyunca yukarı yönlü risk oluşturmaya devam edecek gibi gözüküyor.
Mart ayı Hazine Borçlanma Programı
Yoğun bir borçlanma takviminde olan Hazine Müsteşarlığı Mart ayında da toplam 19.2 milyar
TL’lik iç borç ödemesine karşılık, 16.9 milyar TL’lik iç borçlanma programlamakta olup, iç borcun
%88.02’sini roll etmeyi planlamaktadır. Mart ayının ilk tahvil ihracı 03.03.2014’te iki ihale ile
gerçekleştirilecek olup, 05.03.2014 tarihinde toplam 16.6 milyar TL’lik iç borç ödemesi yapılacak.

Tablo 1-2 Hazine İhraç Takvimi
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.

