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Kritik FATF Toplantısı

Bu hafta 12-14 Şubat tarihleri arasında Paris, Fransa’da Türkiye’yi çok yakından ilgilendiren bir toplantı yapılacak. Türkiye’nin de üyesi bulunduğu Finansal Eylem Görev Gücü, FATF, kara para aklama ve terörün finansmanı konularında eşgüdüm ve işbirliğini sağlamaya çalışan bir örgüt.
Bu konulara sağlanan uyum doğrultusunda her yıl listelerini açıklayan FATF, en son 18 Ekşm 2013
yılında yaptığı toplantıda Iran ve Kuzey Kore’ye ‘Kara Lşste’de yer verirken; Türkiye, Cezayir, Ekvator, Endonezya, Pakistan ve Yemen gibi ülkeler ile ‘Gri Liste’de yer alıyordu.
En son ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarattan sorumlu David Cohen adına yapılan
açıklamada ‘ABD Hazine Bakanlığı ilk kez Suriye’ye giden El Kaide unsurları ve para yardımından
dolayı Türkiye’nin rolü’ yer alması olumlu algı yaratmayacak nitelikte.
14 Şubat tarihinde belli olacak yeni listelerde Türkiye’nin ‘Siyah Liste’ye kaymasını beklemiyoruz;
ancak bu açıklamanın piyasa etkileri bile olumsuz olarak algılanabilecek nitelikte. Tahmin
etmememize rağmen olası bir aşağı kaymanın etkileri piyasalar üzerinde, özellikle yabancı
yatırımcılar kanadında S&P’nin görünümü aşağı yönlü revize etmesinden daha olumsuz algılanabilir. Hatta daha da ileri giderek, elde edilmiş olan Yatırım Yapılabilir seviyelerin kaybı bile gündeme
gelebilir. Notun muhafaza edildiği ortamlarda bile özellikle ABD tarafından girmesi beklenen fonların giriş yapması zor hale gelebilir.
S&P Başekonomisti, Frank Gill dün yaptığı açıklamada Türkiye’nin Cari Açığı’nın daha ziyade kısa
vadeli fon girişleri ile finance edildiğini belirtmiş ve bunun da esasında en önemli risklerden biri
olduğuna dikkat çekmişti. Kısa vadeli fon girişinin herhangi bir sebepten sekteye uğraması bu riski
çok daha ciddi boyutlara çekebilir.
Ancak, hem ümidimiz hem de beklentimiz, Türkiye’nin bulunduğu listed kalmaya devam edeceği
yönünde.

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.

