17 Mart 2015

Ne olacak bu Dolar/TL’nin hali???
Herkes merak ediyor ne olacak TL’nin hali diye. Biz neredeyse ezelden beri hep dolarla yatıp kalkan bir toplum
olduğumuzdan bu soruya doğru cevap verebilmek çok önemli. Burada amacımız uzun vadede eğilim ne olacak
sorusunu yanıtlamak.
Dolara olan talep artıyor…
Önce temel bir kural: TL’ye talep aynıyken dolara olan talep artarsa TL değer kaybeder. Dolayısıyla Türkiye’de
faiz sabitken ABD faizleri artar ise, TL değer kaybeder. Bu kurala itirazı olanlar yazının devamını okumasın.
Son bir iki haftadır yaşanan gelişmeleri bu basit kural çerçevesinde değerlendirelim.
Avrupa genişletici politikalar izliyor…
ABD iktisadi verileri genelde iyi geliyor. Türkiye verileri ise tam tersine. Genel eğilim bu yönde. FED’in bu sene
içerisinde faiz artıracağı neredeyse kesin. Hatta büyük ihtimal bu artış Haziran’da olacak (son gelen verilerin
aksi yönde olmalarına rağmen). Her halükarda Avrupa’da parasal genişleme başlamışken Dolar değerlenecektir. Faiz de tuzu biberi. Unutmayalım ki ABD’de 2 yıllık tahvil faizleri özellikle Nisan 2013’ten beri yavaş yavaş
artıyor.

Kaynak: FED
1

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.

Türkiye negatif ayrışıyor…
Elbette ABD’deki durum nihayetinde Türkiye için dışsal bir etki. Üzerinde bir kontrolümüz yok. Diğer gelişmekte olan ve
dahi gelişmiş ülkeler için ABD ekonomisinin güçlenmesi ve 2 yıllık tahvil faizlerinin artması benzer etkilere sahip. Dolar karşısında değer kaybetmeyen para birimi yok gibi. Ancak biz bu sefer negatif ayrışıyoruz. Bu ayrışmanın sebepleri ise içsel.
Çünkü…
Türkiye’de Merkez Bankası üzerinde faizleri düşürmesi yönünde önemli baskılar var. Cumhurbaşkanı ile yapılan son toplantı ortalığı biraz yatıştırsa da uzun vadede bu sükûnetin devam edeceğini söylemek zor. Cumhurbaşkanının faiz/
enflasyon teorisiyle Merkez Bankasının teorisi birbirlerine taban tabana zıt. Diğer taraftan seçimlerden sonra oluşacak
ekonomi yönetimi kadrosu da önemli bir soru işareti. Velhasıl kelam bolca belirsizlik var. Bir de buna artık miadını doldurmuş bir iktisadi yapının hala yenilenmemesini eklersek Türkiye ekonomisinin düzlüğe çıkmak için işi hiç de kolay değil. Otomotiv ve tekstil ihracatıyla Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesini yakalaması hayal. Herkesin söylediği gibi yüksek katma değerli ürünleri imal edip ihraç edebilmemiz gerekiyor. Bunun için aslında belirli aşamalar kaydedilmişti. Girişimcilik,
yaratıcılık ve yenilikçilik teşvik edildi. Yüksek etkili girişimcilere finansman sağlanması için yasalar çıkarıldı. Fakat bu altyapı
tam kurulamadan siyasilerin dikkati başka yönlere çevrildi.
Sonuç olarak yerimizde sayıyoruz. Orta gelir tuzağı denilen şey aslında gelişmiş ülkelerle aramızda olan uçurumu kapatamamak. Aşağıdaki grafik yıllar içerisinde bu konuda başarısız olduğumuzu gösteriyor. Tabii kolay değil. Güney Kore nadir
başarı örneklerinden biri. Ancak her hükümetin amacı bu makası kapatmak. Böyle bakınca daha çok yolumuz var gibi gözüküyor.

Kaynak: Dünya bankası verilerinden derlenmiştir

2

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.

Güven erozyonu var…
Türkiye’de küçük/büyük, yerli/yabancı, sanayici/tüccar, herkes TL’ye olan güvenini kaybetmekte. Elbette 2001 yılındaki gibi panik
havası yok ve bankacılık sektörü çok daha sağlam. Ancak bu güvensizlik kendi kendini beslemeye başlarsa ekonominin alacağı
yaralar çok can yakabilir. Bir anda bir bakarız ki kur 3 seviyelerini zorluyor. Üstelik kurun aşırı yükselmesi yatırımcı psikolojisini
bozuyor. Durduğumuz yerde fakirleşiyoruz. Dolar bazında kişi başına gelir düşüyor. Nasıl TL değerlendiğinde birdenbire yok yere
zenginleştiğimizi sandık, şimdi tersi gerçekleşebilir.

Sonuç olarak…
Sene başında 2015 yıl sonu Dolar TL tahmini yapan herkes yanıldı. 2,20 ile 2,55 arasında beklenti vardı. Bu şimdi hayal oldu. Şu
anki 2,60-2,65 aralarındaki seviyelerde kalınsa bile yatırımcılar sevinecek sanki. Belirsizlik ve kurda oynaklık kur seviyesinin yüksek
olmasından da kötü bir etki bırakıyor. Üstelik önümüzde birçok belirsizlik var: Türkiye’de seçimler, FED’in kararları, Amerikan ekonomisinin ne ölçüde büyüyeceği, AB ekonomilerinin ne düzeyde toparlanacağı, GREXIT, Çin ve Japonya’da büyüme beklentileri.

Kaynak: Bloomberght

Bu durumda sene sonu kur tahminlerinin artık 2,80 düzeylerinde olmasına şaşırmamalı. Ancak bundan da ötesi riskler hep yukarı yönlü. Haziran ayına kadar ABD ekonomisi beklenenden de iyi toparlanırsa FED faizi daha hızla artırabilir. Seçimlerden de belirsiz bir sonuç çıkarsa veya seçim sonrası hükümetin ekonomi kurmayları yatırımcılara güven vermez ise Dolar/TL 3 seviyelerini
dahi görebilir. Yatırımcıların temkinli olmasında fayda var…

Sonuçta doların hali iyi de acaba biz ne olacağız?

Yıldırım Kırgöz
ATIG Baş Ekonomisti
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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.

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

4

