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JCR ve S&P
S&P Derecelendirme Kurumu’nun Türkiye’nin Kredi Notu Görünümünü ‘Durağan’dan ‘Negatif’e
çevirmesinden sonra yayınladığımız kısa raporumuzda bu değişimin etkisinin, Fitch ve Moody’s
tarafından desteklenmedikçe sınırlı olacağını belirtmiştik. Bugun JCR Derecelendirme Kuruluşu’nun
Türkiye ile ilgili yaptığı değerlendirmelerin başında S&P’nin Türkiye ile ilgili yaptığı değişimin
‘acele’ verilmiş bir karar olduğunun altı çizilirken, TCMB’nin son faiz kararları ardından JCR’ın Türkiye Kredi Görünümü Değişikliği tartışmalarını şimdilik gündemlerinin alt sıralarına indirmeyi uygun
gördüğüne yer veriliyor. JCR, Türkiye ile ilgili
değerlendirmelerinde 2014 yılı sonunda Türkiye’nin CARI ACIK/GSYH oranının yüzde 5-5,5 seviyelerine inmesini beklerken, yine 2014 yılı icin
Türkiye’nin GSYH büyüme oranın yüzde 3 seviyesinde ve enflasyonun ise 8- 8,5 aralığında gerçekleşmesini beklediklerini ifade etmişler. JCR, Türk Bankalarının sağlıklı konumlarını koruduklarını ve
bankacılık sektöründe herhangi bir risk görmediklerinin altını çizerken, Carı Açığın TL üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği uyarısını tekrarlamış.
JCR Ratings’in dikkat çektiği, belki de bu raporda ki en can alıcı nokta ise, Türkiye’nin Politik Risk
açısından çok önemli bir eşikte bulunduğu ve tek başına siyası risklerin Türkiye’nin Kredi Notunun
bozulmasına rahatlıkla sağlayabileceğini belirtmiş. Elbette çift haneli enflasyonunda olumsuz
senaryoların devamı halinde sürpriz olarak algılanmaması gereğine dikkat çekmiş.
S&P raporundan sonra yayınladığımız yazımızla ana hatları ile örtüşen bu değerlendirme doğrultusunda TCMB’nin aldığı kararında bir nevi bağımsızlığının ispatı olduğuna yer verilmemiş olması da;
S&P raporunda bu hususta verilen kararın çok da piyasa gerçeklerini yansıtmadığı görüşümüzü
pekiştirmekte.

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.

