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Borç Yiğidin Kamçısı mı?
Geçen hafta Perşembe günü, Çin Halk Cumhuriyeti’nin, enerji sektörü firmalarından Shanghai Chaori Solar
Energy Science firmasının (piyasa değeri : 360 milyon dolar; toplam borç: 600 milyon dolar) Mart,2017
vadeli tahvillerinin kupon ödemelerinin (14.7 milyon dolar) hepsini gerçekleştiremeyeceğini açıklamasından
sonra iShares MSCI Gelişmekte olan piyasalar Endeksi( Grafik 1: ) yüzde 1.3 gerileyerek 39.52 dolar
seviyesine geldi. Bunun yanısıra yirmidört gelişmekte olan ülke kurlarından on dördünde geri çekilmeler
yaşandı.
Bloomberg tarafından derlenen verilere göre MSCI Emerging Market Endeksine (gelişmekte olan piyasalar)
dahil olan şirketlerin borçluluk oranları 2009 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkmış durumda iken, kar
marjları ise aynı period içerisinde düşüş göstermekte. Yukardaki resmi rakkamlarla çizmek gerekirse; geçen
ay itibariyle (Şubat 2014)endekste yer alan şirketlerin brüt borçlulukları FAVÖK’lerinin 3 (2.93) katına
ulaşmış durumda öte yandan kar marjları ise Mart,2011’de yüzde 10.35 iken geçen Aralık ayında (2013)
yüzde 8.34 seviyelerine, Şubat ayı itibariyle (2014) ise yüzde 7.81 seviyelerine gerilemiş durumda, bu
düşüşde borç geri ödemeleri için tehlike sinyalleri vermekte. Ayrıca, özkaynaklarının iki misli borçluluğa
sahip Çin şirketlerinin sayısı küresel krizden beri gittikçe artmakta ki bu da Chaori Solar Enerji’nin borcunu
geri ödeyemeyecek şirketlerin sonuncusu olmadığının habercisi diyebiliriz.
ATIG Yatırım Menkul Değerler olarak, Emerging Market şirketlerinin toplam borçlarının 1.5 Trilyon Dolar
olduğunu ve sadece Çin Halk Cumhuriyetindeki özel şirketlerin 2015 senesinin sonuna kadar 630 milyar
Dolar borç geri ödemelerinin olduğunu hatırlatmak isteriz. Bunun yanısıra Türk şirketlerine bakarsak, 155
milyar Dolar olan toplam özel sektör borçlarının yarısının vadesi 2014 yılının sonunda dolmaktadir.
Yatırımcılarımıza, ‘domino etkisi’ konseptini hatırlatırken, gelişmekte olan pazarların özel sektör
borçluluklarının sürdürebilirliğini mutlak suretle takip etmelerini öneriyoruz.
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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.

