11 AĞUSTOS 2014

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM YORUMLARI VE SONRASINDA BİZİ BEKLEYENLER
Türkiye’de 10 Ağustos’ta ilk olarak Türk halkı Cumhurbaşkanı’nı seçmek için sandık başına gitti. Seçim
sonucuna göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan halkın oylarıyla seçilen ilk, Türkiye’nin ise 12. Cumhurbaşkanı oldu. 81 ilin 55’inde Erdoğan en yüksek oyu alırken Ekmeleddin İhsanoğlu (CHP ve MHP çatı adayı) 15 ilde, HDP adayı Selahattin Demirtaş ise 11 ilde birinci oldu.
10 AĞUSTOS CUMHURBAŞKANLIK SEÇİM HARİTASI

Oyların yaklaşık %52’sini (51,78) alan Erdoğan bu sonuçla birlikte son 12 yıllık süreçte dokuzuncu kez
seçim kazanmış oldu. Ekmeleddin İhsanoğlu ise oyların %38’ini alarak piyasaların da beklediği gibi seçimi ikinci olarak tamamladı. Oyların geri kalanını (9,78) alan Selahattin Demirtaş ise piyasa beklentileri
dâhilinde ancak beklenenden daha iyi bir coğrafi başarı göstererek (Batı’da oylarını arttırdı) seçimi
üçüncü bitirdi. Katılımın bir önceki (30 Mart 2014 Belediye Seçimleri) seçime göre oldukça düşük kaldığı Cumhurbaşkanlığı seçimi de böylelikle belirsizliği belli bir ölçüde azaltarak ikinci tura kalmadan nihayete ulaştı. Piyasalar adına belki diğer bir olumlu nokta da ikinci tura kalmayan bir seçimde, üçüncü
partinin oyları için ilave bir çekişme yaşanma olasılığının da ortadan kalkması oldu. Verilmesi olası bazı
tavizler piyasaları gerebilirdi.

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.

Seçim sonuçlarının ardından 80.427 puanla %2’lik artışla açılan BIST100 Endeksi, günün devamında satıcılı seyretti. Seçimlere yönelik beklentinin gerçekleşmesinin yanı sıra Erdoğan’ın söylemlerinde ortaya
koyduğu “Yeni Türkiye”nin nasıl yönetileceğine dair belirsizlikler ve derecelendirme kuruluşu Fitch’ten
gelen olumsuz açıklamalar BIST100’de yaklaşık %1,4 değer kaybına neden oldu. Hatırlanacağı gibi daha
öncesinde de Moody’s tarafından 8 Ağustos’ta açıklanacağı bildirilen ve tüm hafta üzerinde eşi görülmemiş bir spekülasyon yaratılan rapor da zaten hali hazırda piyasaları diken üzerinde tutmakta idi. Herhangi
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USDTRY’de seçim öncesi Moody’s den beklenen kredi notu indirimi fiyatlandığından, parite 2,18 seviyelerini test etti. Seçim sonuçlarının ardından piyasalar dövizde satış ağırlıklı seyrederek 2,14 seviyelerinin
altını denedi. Fitch’in hoş olmayan açıklamaları ile ki bizce en önemlisi, Erdoğan’ın seçilmesi ile siyasi gerginliğin azalmayacağı yönünde olanı idi; USDTRY gün içinde en yüksek 2,1581 seviyesini test etti. Seçimin sonuçlanmış olması, ancak raporlara yansıyan huzursuzluk beklentileri ve ekonomi yönetimindeki
belirsizlik piyasalara olumsuz etki etmekte.

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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Haftayı yüzde 9,42 bileşik seviyelerinde kapatan Gösterge Bono getirisi ise seçimlerden en az etkilenen
finansal varlık olarak öne çıktı. Zira burada beklentiler ağırlıklı olarak Merkez Bankası’nın enflasyon karşısında ‘atması’ gereken adımlar ile şekillenmekte. Fitch’in de altını özellikle çizdiği ve mevcut ortamda indirilecek olan politika faizinin Merkez Bankası’nın hem bağımsızlığını daha da sorgulanır hale getirebileceğine ve ‘narin’ güvenilirliğinin tehlikeye sokacağına dair beklentisi faiz indirimlerinin zor olduğuna işaret
etmekte ve bileşikler de yüzde 9,20’lerin altına gelmemekte ısrarcı.
Grafik 3: Türkiye 2 Yıllık Gösterge Faizi

Kaynak: Bloomberg

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.

En nihayetinde bir seçim daha artıları ve eksileri ile geride kalırken; düşük katılım oranı piyasaların 2015
Genel Seçimler için bazı çıkarımlar yapmasını engellemekte. Muhalefet partilerinin hiç şüphesiz başarısız olarak addedilmesi gereken bu seçimlerde; iktidar partisinin de artan seçmen sayısına rağmen oylarını o oranda arttıramaması da dikkat çeken diğer bir unsur idi.
Seçim sonrasında önümüzdeki gündem hiç şüphesiz şu başlıklardan oluşacak:
1.

Cumhurbaşkanı balkon konuşmasında dediği gibi kucaklayıcı ve uzlaşmacı mı olacak?

2.

Başbakan olarak kim atanacak; hangi yetkileri hangi şekillerde kullanacak?

3.

Ekonomi kimin kontrolüne verilecek; gerek yerel gerek yabancı piyasa katılımcıları bu yönetimi

nasıl algılayacak?
4.

Derecelendirme kuruluşlarının görünüm ve not raporları ekonomi gidişatını nasıl yansıtıyor ola-

cak? Türkiye uzun zaman sonra iki kurumdan almış olduğu ‘yatırım yapılabilir’ seviyelerindeki notlarını
koruyabilecek mi?
5.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, enflasyon-politika faizi-politika üçgeninde nasıl ha-

reket edecek?
6.

Belki de en az yukarıda sıraladığımız daha ziyade lokal konular kadar önemli olan ABD Merkez

Bankası FED ne zaman gerçek manda sıkılaştırmayı başlatacak?
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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.

Kurum olarak düşüncemiz, serin bir yaz sonrası oldukça sıcak bir Sonbahar ve Kış dönemi ile karşı karşıya
olacağımızdır. Burada esas olan tecrübeli ekibin devamı ya da dalgalı sularda onlarla beraber savaşmış tayfanın dümende olmasıdır. Zira en büyük tehlike paranın bundan böyle aynı bollukta ve aynı ucuzlukta olmayacağıdır ki; 7 senedir biz de dahil olmak kaydı ile tüm piyasalar bu gerçeği unutmuş durumda.

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.

