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Rusya-Ukrayna Gerginliği ve Piyasalara Etkisi
Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik son dönemlerde küresel piyasaların neredeyse en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Rus yanlısı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in 22 Şubat tarihinde
meclis tarafından azledilmesiyle birlikte, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik söylemleri artmıştı. Devrik Cumhurbaşkanı Yanukoviç’in Kırım’a kaçtığı iddialarının yayılması gerginliğin Rus etnik çoğunluğa sahip Kırım’da parlamasıyla sonuçlandı
diyebiliriz. Rus askeri birliklerinin Ukrayna sınırında tatbikat yapması ve Kırım’daki kamu binalarının silahlı kişiler tarafından ele geçirilmesi gerginliği tırmandırmıştı. G-7 ülkelerinin (ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Kanada) de Rusya’yı, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği belirtilerek kınaması olayı çok boyutlu
bir hale getirdi.
16 Mart’ta Kırım’da yapılan referandumda oylamaya katılanların %93’ünün Rusya’ya bağlanması yönünde oy kullanmasına rağmen ABD ve Avrupa Birliği bu kararı tanımadı. O günden bu zamana kadar mevcut tansiyon ara ara yükseliyor. Ve tabi ki bu durum piyasalardaki fiyatlamaları olumsuz etkiliyor. En son 28 Nisan’da ABD ve AB Birliği Rusya’ya
yönelik uygulanacak yaptırımları açıkladı. ABD, Rusya’nın 7 hükümet yetkilisinin ABD’deki varlıklarının dondurulacağı
ve 17 şirkete yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. Fakat bu açıklamaların yaptırımların daha sert olacağını bekleyen
piyasa oyuncuları tarafından pek de ciddiye alınmadığını söylemek yanlış olmaz. Bunun üzerine tam bölgede gerginlik
azaldı derken Ukrayna’da gerilim yine tırmandı. Cuma günü ve hafta sonu bölgede çatışmaların arttığı haberleri gelmeye başladı. Odessa’da Rusya taraftarlarıyla Ukrayna yanlıları arasında çıkan çatışmada sendika binasının ateşe verilmesi
sonucu 46 kişi hayatını kaybetti. Haftanın ilk işlem gününde bu durumun tüm finansal varlık fiyatlamaları üzerindeki
negatif etkisini görüyoruz. Jeopolitik risklerin artması yatırımcıları güvenli liman sayılan Altın, Dolar/Yen ve ABD tahvilleri gibi varlıklara yönlendiriyor. Altın, gerginliğin tırmanmasıyla 1315 dolar seviyesine yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil
faizleri ise 2.5681’e kadar geriledi.

Tablo 1. Altın Fiyatları

Kaynak: Bloomberg
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.
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Tablo 2. ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi

Kaynak: Bloomberg
Önümüzdeki süreçte jeopolitik risklerin fiyatlanmasını beklediğimiz Altın ve ABD 10 yıllık faizleri cephesine baktığımızda;
altında 1280-1309 bandını takip ediyor olmakla birlikte, ABD 10 yıllıkların %2.55 seviyesinin altını kalıcı bulmadığımızı belirtmek istiyoruz. Ancak daha hassas olan ve ilk gerginlik zamanında 1392 dolar seviyesini gören Altın sırası ile 1325-1341
dolar dirençlerini de deneyebilir.
Bu noktada Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin artmasının Türkiye gibi tüm gelişmekte olan piyasalarda yarattığı olumsuz
etkileri izliyor olacağız. Rusya’dan çıkan sermayenin Türkiye’ye gelmesi durumu piyasaları destekleyecek bir unsur olarak
karşımıza çıksa da, tüm gelişmekte olan ekonomiler üzerinde yarattığı negatif etkilerin Türkiye’ye sıçramasının kaçınılmaz
olduğu kanaatindeyiz.
Bu noktada 25 Mayıs’ta Ukrayna’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ise önem taşıyor. Beyaz Saray’da bir araya gelen
Almanya Başbakanı Merkel ve ABD Başkanı Barack Obama, 25 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri
konusunda Rusya’yı uyarırken, o tarihe kadar karışıklık ve istikrarsızlaştırmanın şiddetlenmesi halinde Rusya’ya yönelik
daha sert yaptırımlar yapmaktan başka seçeneklerinin kalmayacağını ifade etti.
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Tablo 3. Dolar/Yen Paritesi

Kaynak: Bloomberg

Sonuç olarak; Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlem gününde Ukrayna-Rusya arasında tekrar tırmanan gerilimin etkilerinin bir
miktar sınırlı olduğu görüldü. Borsa İstanbul küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak %0.25 primle haftaya başlarken,
enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte kazançlarını sildi ve günü %0.53’lük kayıpla 74.760 seviyesinden ilk
işlem gününü tamamladı. Gelen haberlerin mantığı ve doğruluğu sorgulandıkça ve süreç uzadıkça (istenmeyen sıcak çatışma) havadaki kara bulutlar dağılıyor. BIST100 ise güçlü TL’den aldığı destek ve Avrupa’daki ılımlı hava ile Salı’ya iyi başladı.
75.000 seviyesini üzerinde işlem gören BIST100 endeksinde 77.000 seviyelerinin kırılması için ilave haber akışı gerekecektir.
Ancak an itibari ile cazip TL’nin sürüklediği BIST100’de 75.000 üzerinde kapanış olumlu algılanacaktır.
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