4 Ağustos 2014

TÜRKİYE HAZİRAN 2014 GÖRÜNÜM
Türkiye piyasaları 2014 yılına oldukça volatil bir başlangıç yaptı.
2014 yılına girmeden önce Aralık ayında FED’in ilk kez varlık alım programında kesintiye gitmesi, aynı
zamanda 17 Aralık’ta yurtiçinde ciddi bir siyasi gerilimin başlaması TL’deki değer kaybını hızlandırmıştı.
FED’in varlık alım programında ilk kesintiye başlaması USD’yi diğer para birimleri, özellikle major’ler
karşısında güçlendirirken; yurtiçindeki 17 Aralık Operasyonu da piyasalara stres olarak yansımıştı.
Yurtiçindeki siyasi gerginlikler de TL’deki değer kaybını hızlandırmıştı diyebiliriz. 2013 döneminde
piyasalardaki görünüme 17 Mart’ta yazdığımız ‘’Türkiye Mart 2014 Görünüm’’ isimli raporumuzda detaylı
olarak anlattık. ‘’Türkiye Mart 2014 Görünüm’’ raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Bütün bunlar olurken Merkez Bankası piyasalara sadece döviz satım ihaleleri ile müdahale ediyordu.
Hatta TCMB 21 Ocak 2014 tarihindeki toplantısında faiz oranlarında bir değişikliğe gitmemişti. Fakat
27.01.2014 tarihinde USD/TRY’nin 2.3920’ye kadar yükselmesi ile TCMB tarafından olağanüstü PPK
toplantısı yapıldı ve faizlerde 550 baz puanlık (reel anlamda 300BP) bir artırım yapıldı. Ocak 2014’te
USD/TRY 2.3900 seviyesine kadar yükselirken, TCMB kararları sonrasında aynı ayın en düşük seviyesi olan
2.1450’yi düşük likidite ve ilk reaksiyon ile gördü.

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.

Sonrasında piyasalar FED’in varlık azaltımlarına bağışıklık kazandı fakat; Rusya-Ukrayna gerginliğinin gündeme gelmesi, Çin’de oluşan büyüme endişeleri, yurtiçinde Mart ayı yerel seçimleri piyasalarda belirsizlik
yaratmaya devam etti.
Özellikle Mart ayında gündemi meşgul eden Rusya-Ukrayna gerginliği küresel piyasalarda tedirginlik
yaratmıştı. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması ile beraber ABD ve Avrupa ülkeleri de Rusya’ya
yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.
Rusya’da yaşanan gelişmeler karşısında S&P Mart ayında Rusya’nın kredi not görünümünü negatife
çevirmiş, Moody’s 28 Mart’ta Rusya’yı negatif izlenmeye almış, Fitch ise Rusya’nın kredi görünümünü
negatife düşürmüştü. 25 Nisan’da da S&P Rusya’nın kredi notunu en düşük yatırım yapılabilir seviye olan
BBB-’ye indirdi. S&P tarafından yapılan açıklamada büyümenin kötüleşmesi, ABD ve Avrupa’nın Ukrayna
geriliminden dolayı yaptırımları artırması halinde kredi notunda yeni indirimlerin de yapılabileceğini
belirtildi.
Bu durum gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kaybına neden olurken, güvenli liman özelliği ile
dikkat çeken altına talebi artırmıştı.
Aralık ayında FED’in ilk kesintisi sonrasında 1182 dolara kadar gerileyen altın, 17 Mart 2014 tarihinde
1392 dolara yükselerek Eylül 2013’ten bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.
Mart ayında gördüğü en yüksek seviye olan 1392 dolar sonrasında bir miktar kar satışı görülen altın, 6
Mayıs’ta Putin’den gelen iyimser açıklamaların etkisiyle gevşemesini devam ettirdi. Rusya’nın Ukrayna
krizinin çözümüne yönelik Uluslararası çabalarına daha pozitif yaklaşacağını belirten Putin, Ukrayna
sınırındaki askeri birliklerini çektiğini de ifade etmişti.
Rusya Ukrayna gerginliğinin etkisiyle ciddi bir yükseliş gördüğümüz altın, Haziran ayında 1240 dolar
seviyelerine kadar geriledi. Altında Haziran ayında bir gevşeme görmüş olsak da, Rusya-Ukrayna arasında
yaşanan gerginlik henüz son bulmuş değil. Rusya’da yaşanan siyasi gerginlikler dolayısıyla ABD ve Avrupa
Rusya’ya yaptırım uyguladıklarını açıkladı. Yaptırımların dozu artırılacağa benzese de piyasalar bu duruma
oldukça duyarsız.
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Rusya-Ukrayna Gerginliği Türkiye’yi Nasıl Etkiledi?
Merkez Bankası’ndan Ocak ayında gelen ciddi faiz artırımının ardından doların ateşi bir miktar sönse de,
hisse senedi piyasalarında risk iştahı hemen artmadı. Rusya-Ukrayna gerginliği yurtiçi piyasalarda da
tedirginlik yarattı. Fakat Rusya-Ukrayna gerginliğine rağmen; 30 Mart’ta yapılacak seçimler için önceden
beklentilerin satın alınması Türkiye’nin EM’lerden pozitif ayrışmasını sağladı. Seçimlere yaklaşıldıkça
piyasalarda beklediğimiz tedirginlikten çok, daha çok beklentilerin aynı sonuç üzerinde yoğunlaşması ve
belirsizliğin azalması nedeniyle TRY varlıklarda olumlu bir hava gördük.
Yurtiçi Piyasalarda Görünüm ve Son Gelişmeler
Aslında 2014 yılına olumsuz bir başlangıç yapan Türkiye piyasaları Mart ayından sonra normalleşme
dönemine girdi. Bu durum seçim beklentileri ve seçim sonrasında piyasalarda bir miktar daha netlik
oluşması, Rusya-Ukrayna gerginliğinin ekonomik yaptırımlardan öte daha korkunç bir tabloya
dönüşmemesi, FED’in varlık alım programındaki kesintilerine alışılması ve ABD tarafında erken faiz artırımı
olmayacağı düşüncesinin piyasayı rahatlatmasından kaynaklandı.
Türkiye’deki şu anki görünüme baktığımızda ise Cumhurbaşkanlığı seçim süreci yerel seçimlere göre daha
sakin geçiyor. Tabii siyasi risk ve gerginliklerin gündemde yoğunluk oluşturmaması piyasalarda daha sakin
bir görünüme şahit olmamızı sağlıyor. Yurtiçinde görünüm sakin olsa da IŞİD gerginliği ve İsrail-Gazze
çatışmaları da piyasalarda doğrudan etkili oluyor.
Aynı zamanda Merkez Bankası’nın Ocak ayında yapmış olduğu ciddi faiz artırımının ardından kademeli
olarak faizlerde indirime gitmeye başlamış olması da bankacılık hisselerinde olumlu fiyatlamalara neden
oldu. Merkez Bankası’nın Ocak ayında olağanüstü PPK toplantısı ile faizlerde 550 baz puanlık (reel anlamda 300BP) artırıma gitmesi banka karlılıklarını olumsuz etkileyecek bir gelişmeydi ve bankacılık
hisselerinde satış baskısı yaratmıştı.
Fakat son dönemlerde Türkiye’de enflasyonda Haziran ayından sonra kademeli olarak yavaşlama olacağı
beklentisi, Avrupa Merkez Bankası’nın dezenflasyon ile mücadele etmek için faizlerde indirime gitmesi ve
piyasaya ek teşvik desteği sağlaması, FED tarafında da daha çok güvercin beklentilerin yoğunlaşması
TCMB’nin de elini rahatlattı ve böylelikle Mayıs ayı Para Politikası Kurulu toplantısında ilk faiz indirimini
gördük.
22 Mayıs’ta gerçekleştirilen TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında Merkez Bankası bir hafta vadeli
repo ihale faiz oranını %10’dan %9.50’ye indirdi. Sonrasında 24 Haziran’daki toplantıda politika faizi
%9.5'ten %8.75'e indirilirken, en son yapılan 17 Temmuz toplantısında da politika faizinde 50 baz puanlık
En son gerçekleştirilen 17 Temmuz Para
Politikası Kurulu toplantısında borçlanma faiz oranı
%8’den %7.50’ye indirildi. Faiz indirimi gördüğümüz
son 3 toplantıda da faiz koridorunun üst bandında
değişikliğe gidilmemesi dikkat çekiciydi. Marjinal
fonlama oranı hala %12’de tutuluyor. Burdan anladığımız Merkez Bankası politika faizinde indirime gitse
de, para politikasının gerektirdiği durumda %12’den
fonlama yapacak ve aslında sıkı duruşundan da
vazgeçmedi.
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2014 Yılının Devamında Merkez Bankası Ne Yapacak?
2014 yılı için önümüzde 5 adet TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı kaldı. Toplantı dönemleri ve Para
Politikası kararları öncesinde açıklanacak enflasyon rakamları Merkez Bankası’nın politikası açısından
önemli olacak.
Bugün açıklanan ve beklentilerin oldukça üzerinde gelen (%9.32) enflasyon (TÜFE) Merkez’in faiz
indirimlerinde elini yavaşlatan bir unsur olarak öne çıktı.

Oldukça pozitif bir tonun yansıtıldığı son ‘Enflasyon Raporu’ sunumu piyasalar üzerinde çok fazla bir volatilite yaratmadı. Sunumun devamından ve soru-cevap kısmından yapmış olduğumuz çıkarımlar dahilinde,
yılın devamı için kalan 5 Para Politikası Kurulu toplantısında Merkez Bankası’nın patikasında sabit bir seyir
beklemekteyiz.

En son 24 Temmuz tarihinde açıklanan
‘Enflasyon Raporu’nda yıl sonu enflasyon tahminleri değiştirilmedi. Yıl sonu
enflasyon hedefi beklentisi %7.6 olarak
belirtildi.
ATIG
olarak
sene
başında
da
yayınladığımız yıl sonu enflasyon
beklentimiz %8.4 seviyesinde.

Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemlerde yapacağı toplantı tarihleri aşağıdaki gibidir:


27 Ağustos 2014



25 Eylül 2014



23 Ekim 2014



20 Kasım 2014



24 Aralık 2014
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Türkiye’deki Diğer Önemli Makro Göstergeler
Cari açık geriliyor...
Cari Açık rakamı 2014 yılında beklentiler doğrultusunda azalma gösteriyor. En son 11 Temmuz tarihinde
açıklanan veriye göre Mayıs ayında Cari İşlemler Açığı 3 milyar 434 milyon dolar olurken, yıllıklandırılmış
bazda cari işlemler açığı 52 milyar 636 milyon dolar oldu.
Mayıs ayında cari işlemler açığı bir önceki
yılın ilk 5 ayına göre 12 milyar 429 milyon
dolar azalarak 19 milyar 839 milyon dolara geriledi. Cari İşlemler Açığındaki gerilemede Dış Ticaret Açığı’nın 10 milyar 868
milyon dolar azalarak 22 milyar 710 milyon dolara gerilemesi de etkili oldu.
Kurum olarak 2014 yıl sonunda Dış
Ticaret Açığı’nın azalmasıyla Cari Açığın 50
milyar dolar civarında gerçekleşmesini
öngörüyoruz. Ancak son gelen Dış Ticaret
rakamları, özellikle azalan Irak ihracatı 50
milyar dolarlık beklentimizi zorlayacak gibi
görünüyor.
Büyüme konusunda beklentiler kadar iyimser değiliz…
Türkiye’de GSYH 2014 yılının ilk
çeyreğinde
%4.3
artış
gösterdi.
Büyümede
beklenti
ise
%4.2
seviyesindeydi. İkinci çeyrek büyüme
rakamı ise 10 Eylül 2014 tarihinde
açıklanacak.
11 Temmuz tarihinde açıklanan TCMB
Beklenti Anketi sonucunda 2014 yıl sonu
için büyüme beklentisi %3.3’ten %3.4’e
revize edildi.
ATIG Yatırım olarak 2014 yıl sonunda
büyümenin %2.3 ile %3 aralığında
gerçekleşmesini bekliyoruz.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan
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Euro Bölgesi Ekonomisinde Son Gelişmeler
Euro Bölgesi’nde enflasyon hala Avrupa Merkez Bankası’nın hedefinin altında devam ediyor.
En son 31.07.2014 tarihinde açıklanan
veriye göre Avrupa’da enflasyon Temmuz
ayında yıllık bazda %0.4 artış göstererek
son 5 yılın en düşük seviyelerinde gerçekleşti. Enflasyon Avrupa Merkez Bankası’nın
%2’lik hedefinin oldukça altında kalmayı
sürdürüyor.

Avrupa Merkez Bankası enflasyonu artırmak ve ekonomiyi canlandırmak adına Haziran ayında
gerçekleştirdiği toplantısında teşviklerini artırdı.
ECB 5 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında politika faizi olan refinansman faizini %0.15'e
indirirken, mevduat faizi -%0.10'a düşürüldü. Marjinal fonlama ise %0.4’e indirildi.
Faiz kararının ardından açıklama yapan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi; faizlerin gerektiği
sürece düşük kalmaya devam edeceğini ve hazırlanan paketin uzun vadeli kredileri de içinde
barındırdığını belirtti. Fonlama operasyonun büyüklüğünün 400 milyar Euro olacağını belirten Draghi,
sağlanan fonlama imkanlarının Eylül 2018’e kadar devam ettirileceğini ve fonlama operasyonlarının Eylül
ve Aralık 2014’te gerçekleşeceğini ifade etti.
Avrupa Merkez Bankası ekonomiyi canlandırmak adına teşvikler ile destek sağlasa da, Euro Bölgesi’nde
enflasyonun uzun süre düşük kalmasını ve bölge ekonomisinde toparlanmanın uzun bir zaman alacağını
düşünüyoruz. Bu nedenle ilerleyen dönemlerde ekonomiye ek teşvik sağlanıp sağlanmayacağı açısından
bölgede açıklanacak enflasyon rakamları dikkatle takip edilecek. Enflasyon verisi Avrupa Merkez Bankası’nın izleyeceği politika üzerinde etkili olabilir.
ABD ve AB’nin Rusya’ya uygulamakta olduğu yaptırımların Avrupa’nın gerek finans piyasalarına gerekse
istihdam piyasalarına olumsuz etki edeceği kaçınılmaz bir gerçek.
Yılın devamında Avrupa Merkez Bankası’nın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri
aşağıdaki gibidir:


7 Ağustos 2014



4 Eylül 2014



2 Ekim 2014



6 Kasım 2014



4 Aralık 2014

Bu toplantılardan ilave bir karar çıkacağını düşünmemekteyiz ve tüm silahların bir kerede kullanılmış olmasının risklerini daha sonra görebileceğimizi zannediyoruz.
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ABD Tarafındaki Gelişmeler
ABD ekonomisinde gözlenen kademeli toparlanmanın etkisiyle FED 17-18 Aralık’ta gerçekleştirdiği
toplantısında varlık alım programında 10 milyar dolarlık ilk kesintiye gitti ve sonrasında takip ettiğimiz 29
Ocak, 19 Mart, 30 Nisan, 18 Haziran toplantılarında da tahvil alım programında 10’ar milyar dolarlık
kesintiler devam etti. En son yapılan 30 Temmuz toplantısında da rutini değiştirmeyen FED varlık alım
programında 10 milyar dolarlık kesintisini sürdürdü ve aylık tahvil alım programı 25 milyar dolara
düşürülmüş oldu.
FED yaptığı açıklamada varlık alımlarını Ekim toplantısında bitireceğini bildirdi. ABD Merkez Bankası FED
Başkanı Yellen faizler üzerindeki belirsizliği muhafaza etmeye devam ediyor. Forward Guidance (sözel
yönlendirme) sihirbazlığı ile piyasaları diken üstünde tutan FED faizler üzerinde yapacağı yönlendirmeler
ile piyasalara yol gösterecek.
Verilere bakıldığında kurum olarak beklentimiz FED’in faizleri hemen artırması yönünde, ancak piyasaları
alıştığından geri kaymamaya çalışan ve kolaya kaçan bir para politikası benimseyen bankanın faizleri en
erken 2015 üçüncü çeyreğinde artıracağını tahmin ediyoruz.

Yılın devamında ABD Merkez Bankası’nın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri
aşağıdaki gibidir:


17 Eylül 2014



29 Ekim2014



17 Aralık 2014
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ABD’de açıklanan son verilere baktığımızda ise son dönemlerde datalar iyileşmeye işaret ediyor:
İşsizlik oranı Temmuz ayında %6.2
gerçekleşerek
%6.1’lik
beklentinin
üzerinde gerçekleşti. Tarım Dışı İstihdam
Değişimi ise Temmuz ayında 209 bin
kişilik artış gösterdi ve beklentilerden
daha olumsuz geldi. Ancak son 6 aydır
200.000
üzerinde
yeni
istihdam
yaratılmaya devam ediyor.

ABD’de enflasyon Haziran ayında aylık
bazda %0.3, yıllık bazda %2.1 artış gösterdi. Çekirdek TÜFE ise aynı dönemde aylık
bazda %0.1, yıllık bazda %1.9 artış gösterdi ve beklentilerin daha da altında bir artış
gösterdi. Para politikasında baz alınan PCE
Endeksi ise Haziran ayında yıllık %1.6 artış
gösterdi.

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %4
oranında büyüme göstererek %3’lük beklentinin üzerinde bir artış gösterdi. Bir
önceki çeyrekteki %2.9 daralma gösteren
GSYH %2.1’lik küçülmeye revize edildi.

ATIG Yatırım olarak FED’in 29 Ekim’de gerçekleştireceği son toplantı ile varlık alım programını bitirmesini
ve faizlerin ise 2015’in üçüncü çeyreğinde artırmasını öngörüyoruz.

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.

ATIG YATIRIM BEKLENTİLERİ

TÜRKİYE MAKRO VERİLER ATIG YATIRIM BEKLENTİLERİ
VERİ SETİ

2012

2013

2014
(Tahmin
Aralığı)

6,16

7,5

%8.4

2,2

2,2

%2.3-%3

48,5

64,9

50 mlr $

ENFLASYON

BÜYÜME

CARİ AÇIK

ATIG YATIRIM BEKLENTİLERİ
2014 3.Ç

2014 YIL
SONU

SEPET/TL

2,5125

2,5300

EUR/USD

1,3300

1,3000

ALTIN

1300

1240

GÖSTERGE TL

8,75

9,00

USD 10Y

2,58

2,75

ALMAN 10Y

1,20

1,40

S&P500

1915

1840

USD/JPY

102,50

104,00

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.

