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SEÇİM SONRASI KISA ve ORTA VADE TÜRKİYE PİYASA BEKLENTİLERİ

Eşine pek sık değil belki de Türkiye Cumhuriyet tarihinde hiç rastlanmamış olan bir Belediye Seçim Süreci
geride kaldı. Sevabı ile günahı ile beaten bir seçim demeye çalışsak da, üzerinde tartışmaların birkaç gün
daha süreceği bazı seçim bölgeleri bulunmakta. Ancak, Türkiye geneline bakıldığında (tabii bu veriyi yerel
Belediye Başkan adayları etkisinden arındırabilmek mümkün değil) AK Parti’nin son hafta piyasa beklentilerinin oluştuğu yüzde 40-45 bandının üstüne yakın bir yerlerde oy aldığı görülmekte.
Geçtiğimiz hafta başlayan yükselen EM’lerle bile pozitif ayrışan Türkiye bu tabloyu kısmen de olsa
fiyatlamıştı. Seçim sonuçlarının beklendiği gibi gelmesi ile beraber, kısa vadede bunun hemen hemen her
türlü TR bazlı varlıklara olumlu yansıyacağını düşünmekteyiz. Ancak, bu hareket kalıcı olurmu; ya da
böylesi bir hal bir trend başlangıcı olarak kabul edilebilir mi; onu söylemek için çok erken. Zira grafiklerde
de göstermeye çalıştığımız gibi ilk olumlu reaksiyonlardan sonra (3-5 gün) tepkinin satış yönünde verildiği
ve bugünkü şartlarda da piyasanın göbeğini küresel ekonomik gelişmelere bağlı keseceğidir (Grafik 1 ve 2).

Grafik 1: 2009 USDTRY & IMKB100 seçim öncesi ve sonrası

Kaynak:Bloomberg
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Grafik 2: 2011 USDTRY & IMKB100 seçim öncesi ve sonrası

Kaynak:Bloomberg

BIST-100’de kısa vadede 72.000 seviyesinin denenebileceği; gösterge bonoda bugünkü ve yarınki yoğun
ihale takvimine rağmen 10.50% bileşiklerin altına sarkma yapılacağı ve belki de en önemlisi USD/TL’de
2.1600 altında şimdiye kadar sıklıkla gördüğümüz lokal kurumsalların talebi olup olmayacağı önem arz edecektir. Aşağıda ise mevcut USD/TL ve BIST-100 endeksleri ve geçmiş 1 senelik fiyat hareketleri görülmektedir (Grafik 3).

Grafik 3 : (01.04.2013 – 03.31.2014) USDTRY-BIST100

Kaynak:Bloomberg
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Herhangi bir trendin başlamış olduğunu söylemek için biraz zor; zira önümüzde gerek ekonomik gerek politik zorlu bir takvim var:
1. Belediye seçimleri iktidar partisinin mutlak bir zaferi ile sonuçlanmış olsa da, Ağustos 10 ve 24’de iki
türlü bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var ki; ne adaylar belli ne de mevcut belediye seçimleri kesin bir
galibe işaret etmekte.
a.Parti içi aday belirlenebilmesi;
b.Mutabık kalınan adayın gerekli yüzde 50’yi sağlayabilecek olması
2.Bu seçimlerden sonra ise Genel Seçim var ki;
a. Erken seçim olabilmesi yönünde işaretler var---> Seçim Ekonomisi
b. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin etkileri,
c. Siyasi partilerin o günkü mevcut yapıları
3.Ekonomik tarafından incelendiğinde ise;
a.Cari Açık probleminin an itibarı ile çözülmeden Büyüme sıkıntısına yer verdiği;
b.Enflasyonun ise revize edilmiş yüzde 5.3’ün çok yukarlarında gerçekleşebileceği
c.Öte yandan küresel anlamda bol olan likiditenin hızla daralma ihtimali
4.Küresel anlamda yaşanabilecek diğer problemler özellikle jeopolitik
a.Lokal olarak en önemlisi Türkiye-Suriye
b.Rusya-Ukrayna gerginliği
c.Ve belki de bundan sonra ortaya çıkabilecek olan büyük güçlerin çıkar çatışmasından
doğabilecek olan ekonomik krizler.
Tüm bu yukarıda yazılanlara bağlı olarak ve geçmiş seçimlerin hemen sonrasına bakıldığında kısa vadede
olumlu algılanacak; sonrasında ki yoğun takvim ve ekonomik gelişmeler yönde belirleyici olacak. Kısa vadede BIST teknik olarak 30 Ekim 2013’den bu yana ilk kez 200 günlük Hareketli Ortalama’nın (70912)
üzerinde bir kapanış yapmaya yakın gözüküyor; ancak tepki satışları ile karşılaşma ihtimali de mevcut. Öte
yandan Döviz’de üstüne basarak izlediğimiz ve kırılmasının gerçekten uzun zaman aldığı 2.6500 TL/Sepet’te
artık yeni eşik 2.5500 TL olacaktır. An itibarı ile 2.5800 altında işlem gören bir Sepet ve 2.1700 altında bir
USD/TL mevcut; burada ise siyasi ve ekonomik riskler dışında lokallerin talebi düşüşü baskılamakta.
Gösterge bonoda ise enflasyon görünümü orta/uzun vadede belirleyici olacaktır.
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