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S&P RUSYA’NIN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P, Rusya'nın kredi notunu en düşük yatırım yapılabilir
seviyeye olan BBB-'ye indirdi.
S&P tarafından yapılan açıklamada büyümenin kötüleşmesi ve ABD ile Avrupa’nın Ukrayna geriliminden ötürü yaptırımları artırması halinde kredi notunda yeni indirimlerin de yapılabileceği açıklandı.
Rusya ve Ukrayna arasındaki jeopolitik gerilimin Rus ekonomisinden ciddi miktarlarda hem yerli hem
de yabancı sermaye çıkışına neden olabileceğini belirten kuruluş, bu durumun zayıflayan büyüme görünümünü olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.
S&P Mart ayında Rusya'nın kredi not görünümünü negatife çevirmişti. Derecelendirme Kuruluşu
Moody's 28 Mart'ta Rusya'yı negatif izlemeye almış, Fitch ise Rusya'nın kredi not görünümünü negatife
düşürmüştü.
Rusya Merkez Bankası politika faizini %7’den %7.5’e çıkardı. Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan
açıklamada politika faizinin zayıf Ruble ve yüksek enflasyon riski nedeniyle artırıldığı açıklandı ve
gelecek aylarda faiz indirimi planlanmadığı belirtildi.
Yorum;
Rus Rublesi 2014 yıl başından bu yana USD karşısında değer kaybediyor. Rusya-Ukrayna arasındaki
siyasi gerilimin hala devam ediyor olması ve Rusya’ya uygulanacak olan yaptırımlar da ülke
ekonomisine olumsuz yansımaya devam ediyor. Bu nedenle ilerleyen dönemlerde de kredi
derecelendirme kuruluşlarından olumsuz açıklamalar gelmeye devam edebilir.
Rusya Merkez Bankası ise bugün yerel para birimlerinin değer kaybetmesi karşısında faiz artırımı
yoluna giderek önlem almaya çalışmış ve bir sonraki toplantıda faiz indirimine gitmeyeceğini mesajını
vermiştir. Fakat faiz artırımına gidilmesine rağmen RUB USD karşısında bugün de değer kaybediyor.
Emerging Market ülkelerinden biri olan Rusya’da yaşanan olumsuzlukların Türkiye’nin de içinde bulunduğu diğer ülkelere olumsuz yansıması kaçınılmazdır. Rusya’ya gelen satışlarla beraber BIST100 de
eksiye döndü.

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.

