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2014 Türkiye Görünüm Raporu ve 2015 Beklentilerimiz
Dünya Borsalarının 2014 Yılı Getirileri

Piyasalar 2014 yılını sonlandırmaya
hazırlanıyor. Oldukça volatil geçen
senede hisse senedi piyasalarında
Rusya borsası bu yılın en fazla değer
kaybeden endeksi oldu. Rusya Borsası
2014 yılını %45.19 değer kaybı ile
tamamlarken; ABD Borsalarından Dow
Jones %8.40, S&P500 %12.39, Nasdaq
%18.88 yükselişle yılı tamamladı. Almanya Dax Endeksi 2014 yılını %2.65
artışla, yurtiçi BIST100 ise yılı %26.43
kazançla tamamlamış oldu.

Kaynak: MATRIKS

ABD cephesinde varlık alımları bitirilirken, faiz tartışmaları USD’ye ve dolaylı olarak tüm para birimlerine yön verdi. Avrupa tarafında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ilave önlemlere gitme ihtiyacı hissetti. Yılın ilk ayında olağanüstü Para Politikası Kurulu
(PPK) toplantısı ile ciddi bir faiz (550 BP) artırımına giden TCMB ilerleyen bazı toplantılarında faizde kademeli indirimlere gitti.
Merkez Bankası hamlelerinin ön plana çıktığı yurtiçinde, siyasi ve jeopolitik gelişmeler de fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.
Türkiye’de 2014 Görünümü
2013 Aralık ayında ABD Merkez Bankası FED’in ilk kez varlık alım programında kesintiye gitmesi ve yurtiçinde 17 Aralık’ta ciddi
bir siyasi gerilimin başlaması TL’de değer kaybını hızlandırmıştı. Küresel ve lokal olumsuz gelişmelere

rağmen piyasaya

sadece döviz satım ihaleleri ile müdahale eden Merkez Bankası 21 Ocak’ 2014’teki Para Politikası Kurulu toplantısında da
faizlerde değişikliğe gitmedi. Fakat 27 Ocak’ta USD/TRY’nin 2.3920’ye kadar yükselmesiyle TCMB tarafından olağanüstü PPK
toplantısı yapıldı ve faizlerde 550 baz puanlık (reel anlamda 300 BP) bir artırım yapıldı. Ocak 2014’te USD/TRY 2.3900 seviyesine
kadar yükselirken, TCMB kararları sonrasında aynı ayın en düşük seviyesi olan 2.1450’yi düşük likidite ve ilk reaksiyon ile gördü.
Ocak ayında yüksek volatiliteye maruz kalan yurtiçi piyasalar sonrasında FED’in varlık azaltımlarına karşı bağışıklık kazandı ve
gündeme gelen Rusya-Ukrayna gelişmeleri, Çin’de büyüme endişeleri, Mart ayı genel seçimleri, Ağustos ayı Cumhurbaşkanlığı
seçimleri, petrol fiyatlarındaki oynaklık ile yön bulmaya çalıştı. 14 Aralık 2014 tarihinde yurtiçinde tekrardan siyasi endişelerin
gündeme gelmesi ile yeni haftaya değer kaybı ile başlayan TL, aynı haftada beklenen FOMC toplantısının da etkisiyle 2.4126
seviyesine kadar çıktı. Yurtiçinde yaşanan endişelerin piyasalara kısa bir süre olumsuz yansıması ve FED kararları sonrasında
USD/’nin de sakin bir görünüm sergilemesiyle USD/TRY yeni tarihi seviyelerinde kalıcı olamadı.
2014 yılına olumsuz bir başlangıç yapan Türkiye piyasaları Mart seçim döneminden sonra normalleşme sürecine girdi. Bu
durum seçim beklentileri ve seçim sonrasında piyasalarda bir miktar daha netlik oluşması, Rusya-Ukrayna gerginliğinin ekonomik yaptırımlardan öte korkunç bir tabloya dönüşmemesi, FED’in tahvil alım programındaki kesintilere alışılmasından
kaynaklandı. TCMB’nin Ocak’ta yapmış olduğu ciddi faiz artırımının ardından faizlerde kademeli bir indirime gitmesi de bankacılık hisselerinde olumlu fiyatlamalar görmemize neden oldu. Aynı zamanda Ağustos ayı Cumhurbaşkanlığı seçim süreci de yerel
seçim sürecine göre daha sakin geçti.
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Merkez Bankası’ndan ilk faiz indirimini Mayıs ayında gördük.
Avrupa Merkez Bankası’nın dezenflasyon ile mücadele etmek için faizlerde indirime gitmesi ve piyasaya ek teşvik desteği sağlaması
da TCMB’nin faiz indirimi konusunda elini rahatlattı. Beklenenden hızlı bir iyileşme gösteren ABD istihdamına rağmen, FED’in faiz
artırımını enflasyon hedefini yakalamadığından ertelemesi de Türkiye’de düşük faiz ortamına destek veren diğer bir unsur oldu.
Merkez Bankası 22 Mayıs’ta gerçekleştirilen toplantısında gösterge faiz oranını %10’dan %9.50’ye indirdi. Sonrasında 24 Haziran’daki toplantıda politika faizi %9.5’ten %8.75’e indirilirken, 17 Temmuz tarihli toplantıda da politika faizinde 50 baz puanlık indirim tekrarlandı. 27 Ağustos toplantısında politika faizini %8.25’te sabit bırakırken, marjinal fonlama oranını %12’den %11.25’e düşürdü.
Sonrasında tekrar eden 25 Eylül, 23 Ekim, 20 Kasım, 24 Aralık toplantılarında faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.
En son yapılan 24 Aralık tarihli toplantıda da gösterge faiz oranı %8.25, marjinal fonlama oranı %11.25, marjinal fonlama oranı
%11.25, APİ çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı %10.75 olarak sabit
tutuldu. Kurul tarafından yapılan açıklamada sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiği ve dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ile tüketici kredilerinin ılımlı seyrinin cari
dengedeki iyileşmeyi destekleyeceği açıklandı.
Açıklanan yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme
potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendiren kurul, yıl
başında alınan makroihtiyati önlemlerin ve para politikasındaki sıkı
duruşun çekirdek enflasyon üzerinde olumlu etkilerinin gözlendiğini
belirtti. Açıklamanın devamında başta petrol fiyatları olmak üzere düşen
emtia fiyatlarının enflasyonda öngörülen düşüş sürecini destekleyeceği
ve mevcut para politikası duruşu altında 2015 yılının ilk yarısında daha
hızlı olmak üzere enflasyonda düşüş görüleceği ifade edildi. Son dönemlerdeki toplantılarda söylenen enflasyon görünümünde belirgin bir
iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisi yataya yakın tutulmak suretiyle
para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği söylemi de tekrarlandı.
2015 Yılı Para ve Kur Politikası açıklandı.
Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı 10 Aralık tarihinde 2015 Yılında Para ve Kur Politikası isimli yaptığı sunumda 2017 yılında
enflasyon hedefinin %5 olduğunu açıkladı. Erdem Başçı petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle dış dengede belirgin bir iyileşme
beklediklerini ve emtia fiyatlarındaki gelişmelerin katkısıyla enflasyonun %5’e yaklaşabileceğini belirtti. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisinin yataya yakın tutulmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği
söylemini tekrarlayan Başçı, petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık düşüşün Türkiye enflasyonunu 0.4 puan düşürdüğünü ifade etti.
Türkiye’de Makro Gelişmeler
3 Aralık tarihinde açıklanan veriye göre enflasyon Kasım ayında aylık
bazda beklentilerin altında gerçekleşirken, yıllıklandırılmış TÜFE beklentilerin üzerinde kaldı. TÜFE Kasım ayında aylık bazda %0.18, yıllık bazda
%9.15 artış gösterdi. ATIG Yatırım olarak 2014 TÜFE tahminimiz %8.4
seviyesindeydi.
10 Aralık tarihinde açıklanan veriye göre Türkiye ekonomisi yılın üçüncü
çeyreğinde %1.7 büyüdü. Büyümenin %2.9 artış göstermesi bekleniyordu. Aynı dönemde sabit fiyatlarla GSYH %2.8 artışla 93 milyar 733 milyon TL oldu. ATIG Yatırım olarak 2014 yıl sonu büyüme beklentimiz
%2.4 seviyesindeydi.
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BORSA İSTANBUL ENDEKSİNDE 2014 YILI
2014 Yılında Borsada Yükseliş Görmemizi Sağlayan Olumlu

2014 Yılında Borsada Satış Baskısı Yaratan Olumsuz

Gelişmeler

Gelişmeler



Petrol fiyatlarındaki gerileme



Rusya-Kırım-Ukrayna gerginliği



USD/TRY’nin Ocak sonrasında daha sakin bir görünüm



Mart ayı yerel seçim süreci



Irak sorunu

leri



TL’nin USD karşısında bazı dönemlerde zayıflaması

TCMB’den gelen kademeli faiz indirimlerinin bankacılık



Yunanistan’ın tekrar gündeme gelen seçim kaynaklı

sergilemesi





Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen ilave teşvik önlem-

belirsizlik ortamı

hisselerinde olumlu algılanması



FED faiz belirsizliği ve Avrupa resesyon beklentisi

TCMB 2015 YILI TAKVİMİ
PPK Toplantıları

PPK Özetinin
İnternet Yayını

Enflasyon Raporu

20.01.2015

27.01.2015

27.01.2015

24.02.2015

03.03.2015

17.03.2015

24.03.2015

22.04.2015

30.04.2015

20.05.2015

27.05.2015

23.06.2015

30.06.2015

23.07.2015

30.07.2015

18.08.2015

25.08.2015

22.09.2015

01.10.2015

21.10.2015

28.10.2015

24.11.2015

01.12.2015

22.12.2015

29.12.2015

Finansal İstikrar
Raporu

30.04.2015
29.05.2015
30.07.2015

28.10.2015
30.11.2015

* 2016 Yılı Para ve Kur Politikası metni 9 Aralık 2015 tarihinde yayımlanacaktır.
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FED Tahvil Alım Programını Sonlandırdı
Eylül 2012 yılında QE3 ile üçüncü parasal genişleme programına başlayan FED, aylık 85 milyar dolarlık tahvil alımı yapıyordu. Aylık
85 milyar dolarlık tahvil alımı ve rekor düşük faiz oranları ile piyasayı canlandırmaya çalışan ABD Merkez Bankası istihdam ve enflasyonda hedeflere yaklaşılmasının etkisiyle tahvil alım programında kademeli olarak kesintiye gitmeye başlamıştı. Aralık 2013’te ilk 10
milyar dolarlık kesintisini yapan FED ilerleyen toplantılarında da 10 milyar dolarlık kesintilerini tekrarladı. FED 28-29 Ekim tarihinde
gerçekleştirdiği toplantısında beklendiği gibi varlık alım programında yaptığı son 15 milyar dolarlık kesinti ile varlık alım programını
sonlandırdı.
Varlık alım programının bitirilmesini fiyatlayan piyasalar artık ABD cephesinde faizlerin ne zaman artırılacağı beklentisi ile yön
bulmaya çalışıyor. FED Başkanlarının faize ilişkin yaptığı açıklamalar ve ABD verileri piyasalarda volatiliteyi artırıyor. Özellikle ABD’de
açıklanan istihdam, enflasyon ve büyüme verilerinin performansı ile faizlere ilişkin sinyaller aranıyor. Son dönemde açıklanan
verilere bakıldığında ise büyüme ve istihdam beklentileri karşılarken; enflasyon dataları istikrarlı bir gerçekleşme göstermiyor.
Son toplantı notlarına bakıldığında faiz hadlerinin artırılması için sabırlı bir politika izleneceği vurgulandı.
ABD’de Makro Gelişmeler
17 Aralık’ta açıklanan verilere göre ABD’de Kasım ayında
tüketici fiyatları endeksi aylık bazda %0.3 gerileyip, yıllık
bazda %1.3 artış göstererek beklentilerin altında bir
performans sergiledi. Enflasyonun aylık bazda %0.1
gerilemesi, yıllık bazda %1.4 artış göstermesi bekleniyordu.
Petrol

fiyatlarındaki

gerileme

Kasım

ayında

ABD

enflasyonunu düşürücü etki yaptı.

23 Aralık’ta açıklanan verilere göre ABD ekonomisi üçüncü
çeyrekte yıllık bazda %5 büyüme göstererek %4.3’lük
beklentinin üzerinde bir performans sergiledi.

5 Aralık tarihinde açıklanan Tarım Dışı İstihdam Kasım ayında 321 bin kişilik artış göstererek beklentilerin üzerinde
gerçekleşti. Aynı dönemde işsizlik oranı %5.8 seviyesinde
kaldı. Ekim ayı Tarım Dışı İstihdam verisi ise 214 binden 243
bine revize edildi.
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) ek teşviğe gitti.
Faizleri rekor düşük seviyede tutarak ekonomiyi canlandırmaya çalışan ECB; enflasyon ve büyüme konusunda bir ilerleme
gözleyemeyince yılın ilk yarısında ilave teşviğe gitti. Avrupa Merkez Bankası 5 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında
politika faizini %0.15'e indirirken, mevduat faizi -%0.10'a düşürüldü. Marjinal fonlama ise %0.4’e indirildi. Faiz kararının
ardından açıklama yapan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi; faizlerin gerektiği sürece düşük kalmaya devam
edeceğini ve hazırlanan paketin uzun vadeli kredileri de içinde barındırdığını belirtti. Fonlama operasyonun büyüklüğünün 400
milyar Euro olacağını belirten Draghi, sağlanan fonlama imkanlarının Eylül 2018’e kadar devam ettirileceğini ve fonlama
operasyonlarının Eylül ve Aralık 2014’te gerçekleşeceğini ifade etti. Draghi konuşmasının devamında enflasyonun bir süre
daha düşük kalacağını ve 2015’ten itibaren yükselmeye başlayacağını açıkladı.
ECB’nin Haziran toplantısı sonrasında alınan kararlar şu şekildedir:
3 Temmuz tarihli toplantı
Avrupa Merkez Bankası 3 Temmuz toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Politika faizi %0.15’te sabit tutulurken,
mevduat faizi -%0.10’da bırakıldı ve marjinal faiz oranı da %0.40 olarak kaldı. Toplantının ardından açıklama yapan ECB Başkanı
Mario Draghi alınan önlemlerin etkisiyle Euro Bölgesi’nde iç talebin canlandığını belirtti. Enflasyonun hedef olan %2’nin altında
olduğunu belirten Draghi, politika faizinin uzun süre boyunca düşük kalmayı sürdüreceğini ifade etti. ECB Başkanı
konuşmasının devamında enflasyonun gelecek aylarda da düşük kalmasını beklediklerini ve 2016 yılına kadar enflasyonun
düşük kalmayı sürdüreceğini söyledi.
7 Ağustos tarihli toplantı
ECB 7 Ağustos tarihindeki toplantısında faizleri rekor düşük seviyede bırakmayı sürdürdü.
4 Eylül tarihli toplantı
Avrupa Merkez Bankası 4 Eylül tarihindeki toplantısında politika faizini %0.15’ten %0.05’e, marjinal borç verme faiz oranını %
0.40’tan %0.30’a, mevduat faizini ise -%0.10’dan -%0.20’ye düşürdü. Kararın ardından açıklama yapan ECB Başkanı Mario
Draghi, Ekim'de varlık alımına başlayacaklarını belirtti ve faiz oranlarında teknik bir ayarlamanın artık mümkün olmadığını ifade
etti. Varlığa dayalı menkul kıymet alımına başlanacağını belirten Draghi gerekli hallerde sıradışı politika araçlarını kullanmaya
devam edeceklerini de açıkladı.
2 Ekim’de tarihli toplantı
Avrupa Merkez Bankası 2 Ekim’de gerçekleştirilen toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Refinansman faiz oranı
değiştirilmeyerek %0.05 seviyesinde bırakılırken, mevduat faiz oranı -%0.2 olarak sabit tutuldu. Faiz kararı sonrasında açıklama
yapan ECB Başkanı Mario Draghi; VDMK ve teminatlı tahvil alım programının en az iki yıl süreceğini ve varlık alımlarının para
politikası duruşunu daha da genişleteceğini belirtti. Faiz oranlarında daha aşağılara gitmenin mümkün olmadığını belirten
Draghi, konseyin hala ihtiyaç olması durumunda ek önlemler alabileceğini ifade etti. ECB’nin varlık alım programı bu yılın
dördüncü çeyreğinde başladı ve ve alınacak varlıkları Euro cinsinden oldu.
6 Kasım tarihli toplantı
6 Kasım’daki toplantıda politika faizi %0.05’te bırakılırken, mevduat faiz oranı -%0.20’de sabit tutuldu. Faiz kararı sonrasında
açıklama yapan Mario Draghi; Yönetim Konseyi’nin ilave olağandışı tedbirleri kullanmaya yönelik taahhüdünde görüşbirliğine
sahip olduğunu ifade etti. Yeni önlemlerin etkisiyle bilançonun genişlemeyi sürdüreceğini belirten Draghi, VDMK programı ile
çok makul bir yol çizildiğini ifade etti. Draghi konuşmasının devamında ek önlemler için mevcut önlemlerin yetersizliği ve fiyat
görünümünün kötüleşmesi olarak 2 unsurun izlendiğini açıkladı.
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4 Aralık tarihli toplantı
Avrupa Merkez Bankası 4 Aralık tarihinde yapılan son toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek faizleri rekor düşük
seviyede tuttu. Faiz kararı sonrasında basın açıklaması yapan ECB Başkanı Mario Draghi, petrol fiyatları nedeniyle enflasyonun
daha da aşağı inebileceğini belirtti ve 2014-2016 dönemi için enflasyon beklentilerini aşağı çekti. Varlık alımlarının en az 2 yıl
devam edeceğine dikkat çeken Draghi, gelecek çeyrekte de parasal önlemlerin sürdürüleceğini açıkladı. Avrupa Merkez Bankası
2015 için büyüme tahminini %1.6’dan %1’e, enflasyon beklentisini %1.1’den %0.7’ye indirdi.
Her konuşmasında ilave teşvik gerekmesi durumunda ek önlemler yapılabileceğini açıklayan Draghi’nin yapmış olduğu
önlemler Euro Bölgesi ekonomisinde canlanmayı sağlayamamış durumda.

Avrupa’da Makro Gelişmeler
17 Aralık tarihinde açıklanan enflasyon Kasım ayında
aylık bazda %0.2 gerilerken, yıllık bazda %0.3 artış
gösterdi. Bölgede gıda ve enerji hariç TÜFE ise aynı
dönemde aylık bazda %0.1 gerileyip, yıllık bazda %0.7
artış gösterdi. Enflasyon her dönemde Avrupa Merkez
Bankası’nın

%2’lik

hedefinin

altında

kalmayı

sürdürüyor.

5 Aralık tarihinde açıklanan verilere göre Euro Bölgesi
yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %0.8, çeyreksel
bazda %0.2 büyüdü.

Enflasyon ve büyüme rakamları ekonominin hala durgunluk sürecine işaret ediyor. Özellikle yılın ikinci yarısından sonra petrol
fiyatlarında gözlenen ciddi gerileme de Avrupa ekonomisinde enflasyonu yavaşlatacak bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.
2015 yılında da Avrupa’da enflasyonun %2’lik hedefin oldukça altında kalmasını bekliyoruz.
Şu anki koşulları dikkate aldığımızda Draghi’nin 2015 yılında ilave teşvik desteği sağlamasını bekliyoruz.
Avrupa Merkez Bankası 2015 Yılı Toplantı Takvimi
2015 yılında toplam 8 para politikası toplantısı düzenleyeceğini açıklayan ECB, yeni yılın ilk toplantısını 22 Ocak 2015’te yapacak.
İlerleyen toplantılar 5 Mart, 15 Nisan ve 3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Avrupa Merkez Bankası Ocak ayından itibaren
para politikası görüşmelerinin düzenli kayıtlarının yayınlanmaya başlayacağını ve bu kayıtların politika tartışmalarının adil ve
dengeli bir şekilde yansıması olacağını açıkladı.
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İngiltere cephesinde gelişmeler
İngiltere Merkez Bankası (BOE) ekonomiyi canlandırmak için aylık 375 milyar sterlin varlık alım programını 2014 yılında da
sürdürdü ve faizleri rekor düşük seviyede tutmaya devam etti. İngiltere Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi %2’de bulunuyor.
İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney 25 Kasım’da İngiltere parlamentosunda yaptığı açıklamada bir sonraki
politika hareketinin faiz artırımı olabileceğini açıkladı ve faiz artırımlarının sınırlı ve kademeli olacağı söylemini tekrarladı.
En son 3-4 Aralık tarihinde yapılan BOE Para Politikası Kurulu toplantısında ise faiz oranını sabit tutma kararı 7’ye 2 çoğunluk oy
ile alındı. Aynı tarihli toplantının tutanaklarında ise düşen petrol fiyatlarının gelirleri artırıp büyümeyi destekleyebileceği
belirtildi. Ücretlerde artış ve verimlilikte yükselişe dair öncü işaretlerin olduğunun belirtildiği tutanaklarda enflasyonun %1’in
altına gerileme olasılığının görülmediği de ifade edildi.

İngiltere’deki makro gelişmelere bakıldığında; petrol fiyatlarındaki
düşüş enflasyon artışını olumsuz etkilerken; konut ve istihdam
piyasasında da göstergeler istikrarsız…

16 Aralık tarihinde açıklanan veriye göre enflasyon Kasım ayında
%1’lik artış göstererek %1.2’lik beklentiyi karşılayamadı ve
İngiltere enflasyonu son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek TÜFE ise aynı dönemde %1.2’lik artış gösterdi.

17 Aralık tarihinde açıklanan veriye göre İngiltere’de işsizlik oranı
Ekim ayında %6 seviyesinde gerçekleşerek %5.9’luk beklentinin
üzerinde gerçekleşti. Maaşlar ise bir önceki döneme göre %1.4
artış gösterdi.

4 Aralık tarihinde açıklanan İngiltere konut fiyatları Kasım itibari
ile sona eren çeyrek dönemde yıllık bazda %8.2’lik artış gösterdi.
Konut fiyatları Ekim ayında %8.8’lik bir yükseliş göstermişti.

23 Aralık tarihinde açıklanan veriye göre İngiltere ekonomisi
üçüncü çeyrekte yıllık bazda %2.6 büyüme gösterdi. İngiltere
Merkez Bankası Başkanı Mark Carney Kasım ayındaki toplantısında İngiltere’nin 2015 yılı için büyüme tahminini %3.1’den %2.9’a
revize ettiklerini açıklamıştı.

7

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

ASYA Cephesi
Çin’de büyüme endişelerinin artması ve Japonya ekonomisinin resesyona girmesi Asya tarafında görünümün çok parlak
olmadığına işaret ediyor.
Japonya ekonomisi resesyona girdi.
Japonya tarafında Nisan ayında artırılan satış vergisinin ülke ekonomisine olumsuz yansıması büyümeyi zayıflattı. Zayıflayan büyüme ve artan endişeler karşısında BOJ (Japonya Merkez Bankası) para tabanını artırdı. Japonya Merkez Bankası Ekim ayındaki
toplantısında yıllık 60-70 trilyon Yen olan para taban arttırma hedefini yıllık 80 trilyon Yen’e yükseldi. Para tabanındaki artışa rağmen toparlanma gösteremeyen Japonya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %1.6 daraldı ve böylece üst üste 2 defa
düşüş göstererek resesyona girmiş oldu. Japonya Başbakanı Shinzo Abe 19 Kasım tarihinde yaptığı açıklamada Ekim 2015 için
planlanan satış vergisi zammını Nisan 2017’ye ertelediklerini açıkladı. 30 Aralık tarihinde ise Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin
Japon şirketlerinin uluslararası alandaki rekabet güçlerini artırmaya yönelik çabaları kapsamında şirketlerin ödediği kurumlar
vergisinin kademeli olarak azaltılmasına karar verildi.
Japon ekonomisine yönelik endişeler ve artan teşvik ihtiyacı Yen’i 2014 yılında zayıflattı. USD karşısında zayıflayan JPY’nin etkisiyle
USD/JPY paritesi 2014 yılında 121.84 seviyesine kadar çıktı.
2015 yılında da FED tarafından olası faiz artırımının gelmesiyle USD’de gözlenebilecek güçlenme USD/JPY paritesinde yeni
zirveler görmemizi sağlayabilir. Aynı zamanda Japonya’da da ilave ek önlemlere ihtiyaç olabilir.
Japonya Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi %2 seviyesinde.

Çin’de büyüme beklentilerinin düşürülmesi ve artan büyüme endişeleri karşısında Çin Merkez Bankası faiz oranlarında indirime
gitti.
Çin Merkez Bankası (PBOC) 21 Kasım tarihinde yaptığı açıklama ile Temmuz 2012’den bu yana ilk kez gösterge faiz oranını
düşürdü. Bir yıl vadeli mevduat faizi %0.25 indirilerek %2.75’e düşürülürken, bir yıl vadeli borç verme faizi %0.4 düşürülerek
%5.6’ya çekildi.
Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin’de büyüme endişelerinin artması küresel piyasalar üzerinde de oldukça büyük bir etki
yaratıyor. Son dönemlerde Çin’den gelen makro veriler beklentilerden daha olumsuz gerçekleşme gösteriyor. Çin’den gelen
olumsuz veriler ise piyasada Çin’in ilave teşviğe gideceği şeklinde bir algı oluşturuyor. Kurum olarak 1 yıllık borç verme faiz oranının 2015 yılında %5’e çekilmesini bekliyoruz.
10 Aralık tarihinde açıklanan Çin enflasyon verisi son 5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Çin’de enflasyon Kasım ayında %1.4
artış göstererek %1.6’lık beklentinin altında gerçekleşti.
8

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Petrol fiyatları 2014 yılında %49.93 geriledi. (%49.93’lük gerileme Brent petrolün yıl içerisinde gördüğü en düşük seviye ile en
yüksek seviye arasında hesaplanmıştır.)
Son dönemlerde küresel büyümeye yönelik endişelerin artması, talep zayıflama beklentisi ve ABD’de kaya gazı üretiminde beklenen artışının petrol talebine yönelik risk oluşturacağı beklentisi WTI ve Brent petrol fiyatlarında ciddi bir düşüşe neden oldu.
ABD’nin Rusya’ya yaptırım olarak petrol fiyatları üzerinde kurmuş olduğu baskı da fiyat oluşumunun politik sebebiydi.
Petroldeki düşüş sonrasında dikkatler 27 Kasım tarihinde gerçekleşen OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) toplantısına
çevrilmişti. Toplantıda petrol fiyatlarındaki düşüşü engelleme yollarının ele alınması bekleniyordu. OPEC dünya petrol
rezervlerinin 1/3’ünü kontrol ediyor. OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) 27.11.2014 tarihinde Viyana’da gerçekleştirdiği
toplantı sonrasında petrol üretim miktarını değiştirmeyerek günlük 30 milyon varilde tutma kararı aldı. OPEC’in petrol üretim
miktarında kesintiye gitmemesi Brent ve WTI petroldeki düşüş hızını artırdı. Brent Petrol 2014 yılı içerisinde en düşük 55.56, en
yüksek 115.67 seviyelerini test ederek yılı seviyesinden tamamladı. WTI ise en düşük 52.45, en yüksek 107.68 seviyelerini test
etti ve yılı 53.74 seviyesinden tamamladı.
Bununla beraber OPEC 10 Aralık tarihinde yaptığı açıklamada 2015 yılı için petrol talebini günlük 300 bin varil düşürerek 28.9
milyon varil/güne düşürdüğünü belirtti. 2014 yılı için ise talebin 29.4 milyon varil/güne gerilemesi bekleniyor. Talep tahmininin
azalması OPEC dışı arzın artması ve küresel tüketim beklentilerinin azalmasından kaynaklanıyor.
2015 yılında küresel talebin zayıflama ihtimali ve arza göre petrol fiyatları yön bulmaya çalışacaktır.
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2014 YILINDA KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN ENSTRÜMANLAR

02.01.2014
AÇILIŞ FİYATI

31.12.2014
KAPANIŞ FİYATI

2014 YILI
GETİRİSİ

BIST100

67367,44

85721,13

27,24%

BIST30

81897,45

106149,8

29,61%

VIOP30

82350

105750

28,42%

DOW JONES

16572,17

17823,07

7,55%

S&P500

1845,86

2058,9

11,54%

NASDAQ

3576,24

4236,28

18,46%

DAX

9598,25

9805,55

2,16%

RTSI

1445,39

790,71

-45,29%

USDTRY

2,1483

2,3352

8,70%

EUR/TRY

2,9530

2,8266

-4,28%

EUR/USD

1,3746

1,2098

-11,99%

USD/JPY

105,305

119,699

13,67%

GBP/USD

1,6549

1,5578

-5,87%

XAUUSD

1205

1184

-1,74%

XAGUSD

19,480

15,707

-19,37%

WTI

98,55

53,74

-45,47%

BRENT

110,97

57,54

-48,15%

ENSTRÜMAN
ENDEKSLER

PARİTELER

EMTİALAR
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2015 Öngörülerimiz

ATIG YATIRIM 2015
BEKLENTİLERİ

2015 yılına başlangıç yapmaya hazırlanan piyasalarda özellikle ülkelerin
makro ekonomik politikaları ön planda olacak. ABD ve İngiltere cephesinde

ENSTRÜMAN 2015 YIL SONU

2015 yılında faiz artırım süreçleri ve beklentileri ön planda olacakken,
Avrupa’da ilave teşviklere gidilip gidilmeyeceği sorgulanacak.

SEPET/TL

2,8000

EUR/USD

1,1500

Sene içerisinde yazmış olduğumuz raporlarda ilk faiz artışının İngiltere
Merkez Bankası’ndan gelmesini beklediğimizi açıklamıştık. Makro ekonomik
veriler ön planda olmak koşuluyla şu anki görünümü dikkate aldığımızda
2015 yılının ilk yarısından sonra İngiltere Merkez Bankası’nın faizlerde kademeli bir artışa başlamasını bekliyoruz. 2015 üçüncü çeyrekte ise ABD Merkez Bankası’ndan faiz artışı gelmesini bekliyoruz.

ALTIN

1050

GÖSTERGE TL

8,50%

Türkiye tarafına bakacak olursak petrol fiyatlarındaki gerilemenin devam
etmesi durumunda cari açık ve enflasyonun gerilemesi beklenebilir. TCMB

USD 10Y

tarafından yapılan her açıklamada enflasyon görünümünde belirgin bir
iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisinin yataya yakın tutulmak suretiyle
para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği söylemi tekrarlanmaktadır.

2,75 - 3,00

ALMAN 10Y

1,00

S&P500

2400

USD/JPY

130,00

USD/CHF

1,20

2015 yılında hem petrol fiyatlarındaki gerileme hem de baz etkisinin katkısıyla enflasyonda da düşüş beklemekteyiz. Bu gelişme yeni senede Merkez
Bankası’nın faiz indirimi konusunda elini rahatlatacaktır.

TÜRKİYE MAKRO VERİLER ATIG YATIRIM BEKLENTİLERİ

2012

2013

2014
(Tahmin
Aralığı)

ENFLASYON

6,16

7,5

%8.4

%6,80 -%7,40

BÜYÜME

2,2

2,2

%2.3-%3

%3 - %3,50

CARİ AÇIK

48,5

64,9

50 mlr $

40 - 45 mlr USD

VERİ SETİ

2015 (Tahmin
Aralığı)
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KISALTMALAR
TCMB Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
PPK Para Politikası Kurulu
ECB Avrupa Merkez Bankası
FOMC
FED ABD Merkez Bankası
OPEC Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
BOJ Japonya Merkez Bankası
PBOC Çin Merkez Bankası
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca
yayımlanması zorunlu olan Uyarı notu:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Tavsiyeler ve Açıklamaları;
Endeks Üzerinde Getiri: Bir hisse için “Endeks Üzerinde Getiri” kararı verilmişse, bu karar hisse senedinin 12 aylık getirisinin,
BIST100 endeksinin getirisinin üzerinde olmasının beklenildiğini gösterir.
Endeks Altında Getiri: Bir hisse için “Endeks Altında Getiri” kararı verilmişse, bu karar hisse senedinin 12 aylık getirisinin,
BIST100 endeksinin getirisinin altında olmasının beklenildiğini gösterir.
Endekse Paralel Getiri: Bir hisse için “Endekse Paralel Getiri” kararı verilmişse, bu karar hisse senedinin 12 aylık getirisinin,
BIST100 endeksine paralel olmasının beklenildiğini gösterir.

ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye
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