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Uluslararası ekonomi çevreleri Türkiye'den zaten 

'kırılgan beşliden biri' diye konuşurken, bir kez daha 

FED kararı ile ciddi bir iç siyasi gerginliği birleştirmeyi 

başardık. Algı iyi yönitelemez ise, 'Gezi' sürecindeki 

piyasa keyifsizliği geri dönecek 

 

 Akademisyenlikte merdivenleri tırmandığım son 26 yıl içerisinde, Türkiye açısından, 

piyasaları derinden etkileyecek ölçüde kritik bir uluslararası ekonomik ve siyasi 

gelişmenin, defalarca içeride de benzer ölçüde kritik bir siyasi ve ekonomik 

gelişmeyle çakıştığına veya örtüştüğüne şahit oldum. Tarif etmeye çalıştığım böyle 

bir gelişme, tahmin edebileceğiniz gibi, uluslararası gelişmenin piyasalarda yaşanan 

olayın yurt içi piyasalar üzerindeki olumsuz etkisi zaten 1 birim olacak ise, aynı anda 

patlak veren yurt içi gelişmenin de etkisi ile, söz konusu olumsuz etki 2,5 kat oldu. 

 

 Bu durum, bitirmekte olduğumuz 2013 yılında iki kez yaşandı. 22 Mayıs'ta ABD 

Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke'nin gerçekleştirdiği açıklamalar ile, 

FED'in tahvil alım programını azaltabilecek adımlar atabileceğinin anlaşılması, 

uluslararası piyasalarda ve yurt içi piyasalarda döviz kurları, faiz hadleri ve borsa 

endeksleri üzerinde zaten yeterince etkili olmuş iken, 29 Mayıs'ı 30 Mayıs'a bağlayan 

gece, Taksim Gezi Parkı'nda ağaçları korumak amacıyla kamp kurmuş olan gençlerin 

çadırlarının yakılması ile başlayıp, 36 saat içinde kontrolden çıkan toplumsal olaylar, 

yurt içi piyasalarda ciddi kayıplara yol açtı. Şimdi ise, tüm dünya 18 Aralık'ta gelecek 

FED kararına kitlenmişken, 17 Aralık sabahı patlak veren 'Yolsuzluk ve Rüşvet 

Operasyonu da, piyasalarda benzer bir etkiye sebep olmuş durumda. 

 

 22 Aralık pazar akşamı bir televizyon programına katılan Başbakan Yardımcısı 

Babacan, 20 Aralık cuma günü 69 bin 573 puanla kapatan Borsa İstanbul 100 Endeksi 

kapsamında hisseleri işlem gören şirketlerin değeri dahil, son 1 haftada halka açık 

şirketlerin değerinin tam 20 milyar dolar erdiğini, sadece Halk Bankasının değer 

kaybının 1 milyar 625 milyon dolar olduğunu belirtti. Halk Bankası'nın toplam hisse 

senedi değeri 9 milyar 498 milyon dolardan, 7 milyar 873 milyon dolara düştü. Bakan 

Babacan, bunun sadece hisse senedindeki kayıp olduğunu, faiz hadlerinin 2. el 

piyasada yüzde 9,61'e kadar yükselmesi nedeniyle, bono-tahvildeki değer kayıplarını 

ve dolar-TL kurunun 2,10 TL'ye dayanmasından kaynaklanan kayıpları da ayrıca 

hesaplamak gerektiğini vurguladı. 
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 Yolsuzluk, sahtecilik ve ekonomik suçlarda, bu dönemde Türkiye'nin tam 91 bin 687 

operasyon gerçekleştirdiğini hatırlatan Bakan Babacan, kaçakçılıkta 113 bin 545 

operasyon yapıldığını, 214 bin 615 kişi yakalandığını ifade etti. Organize suçlarda 2 

bin 234 operasyon, 30 bin 570 kişi; Narkotikte 123 bin operasyon, 259 bin şüpheli 

yakalanmış. Bu operasyonlara, bu çalışmalara bakınca ve bu verileri yıla, hatta güne 

bölünce, Bakan Babacan AK Parti iktidarlarının ne kadar yoğun bir mücadele 

olduğunun anlaşılabileceğini ifade ediyor. Kendilerinin hiçbir zaman yolsuzluğun 

üzerini örtmeyeceklerini, hiçbir zaman yolsuzlukların arkasında durmayacaklarını, 

gereği ne ise yapacaklarını da işaret ediyor. 

 

 En önemli ilkelerinin güven olduğunu vurgulayan Bakan Babacan, güven ortamında 

ekonomik ve siyasi istikrarı sağladıklarını anlatıyor. Seçimlerde bir numaralı parti 

olarak çıkmalarının en önemli nedeninin güven unsuru olduğunu belirten Babacan, 

Uluslararası Şeffaflık Örgütüne göre Türkiye'nin 2002 yılında 102 ülke arasında 65. 

ülkeyken, 2012 yılında 177 ülke arasında 53. sıraya yükseldiğini, bunun Türkiye'nin 

en şeffaf, en açık ilk gruptaki ülkeler arasına girdiğini gösterdiğini ifade ediyor. 

 

 Başbakan Erdoğan'ın da perşembe gününden bu yana dozajını arttırarak ifade ettiği 

argümana atıfta bulunan Bakan Babacan, İstanbul merkezli operasyonunun 

uluslararası basındaki yansımalarına bakıldığında 'siyaset mühendisliği' görüntüsü 

verdiğini dile getiriyor ve uluslararası basında 100 haber çıktıysa, bunun 95'inin 

yolsuzluktan öte, siyasi istikrarla ilgili kısmına vurgu yaptığına işaret ediyor. Bir 

siyaset mühendisliği vurgusunun özellikle dış basında öne çıktığını belirten Babacan, 

bu açıdan bakıldığında, ister istemez hedefin ne olduğunu, hedefin gerçekten 

yolsuzlukla mücadele mi olduğunu, bir yolsuzluğu ortaya çıkartmak mı olduğunu, 

yoksa Hükümete, iktidar partisine, dolayısıyla devlete, bu millete, Türkiye'ye zarar 

vermek mi olduğunu sorguladıklarını vurguluyor. 

 

 Başbakan Yardımcısı Babacan'ın da vurgu yaptığı algı, Hükümet cephesinde hafta 

sonunda yoğunlaşmış durumda. Hatta, adları yolsuzluk iddialarına karışmış olan 

bakanlar,bu algının öne çıkması ile, tek tek, çocuklarının ve kendilerinin suçsuz 

olduklarına dair arka arkaya açıklama yapmaya başladılar. Bu noktadan hareketle, 

Başbakan Erdoğan'ın 22 Aralık pazar günü Trabzon'dan doğrudan hareket ettiği 

Pakistan ziyareti 24 Aralık'ta tamamlandıktan sonra, Başbakan'ın yurda dönüşünde 

yeni bir Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Gül'ün onayına sunması 

beklenmekte. Bu gelişme, siyasette kısmen suların durulmasını sağlar mı, bu olayın 

yurt içi piyasalar üzerindeki etkisini sakinleştirir mi, 2,09 TL'nin hemen üzerinde 
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başlayan dolar-TL kuru ile yüzde 9,61 düzeyindeki 2. el faiz düzeyinin seyri, bu hafta 

için gereken ipucunu verecek. 

 

 16 Aralık Pazartesi günü, yani bir hafta önce paylaştığımız raporda, başlığımız "Yurt 

içi ve yurt dışı piyasalar için 'zurnanın zırt dediği' yere gelindi. Tablo 'tapering'in 

ölçülü düzeyde başlayabileceğine işaret ediyordu. Böyle bir kararın yatırım araçları 

fiyatlarına ne kadar yansıdığını birlikte göreceğiz" şeklindeydi. ABD Merkez Bankası 

FED'in merakla beklenen ve 18 Aralık Çarşamba Türkiye saati ile 21'de açıklanan 

toplantı kararına bir kaç gün kala, aralık ayından itibaren tahvil alım programının 

başlayacağına dair beklenti yüzde 50'ye yükselmişti. Kasım ayında aynı beklenti 6'da 

1 oranındaydı. Aralık ayının ilk haftasındaki anketlerde ise, aynı beklenti 3'te 1 

oranına yükselmişti. 

 

 Aynı beklenti, kararın açıklanmasına günler kala yüzde 50'ye yükselmiş ise, bu kadar 

ciddi bir piyasa profesyoneli ve ekonomistin beklentisini her halde kale almak 

gerekir. Bununla birlikte, piyasanın merak ettiği bir diğer konu başlığı, azaltmanın ne 

boyutta bir rakamla başlayacağı ve FED'in hangi menkul kıymet türünü kısarak 

başlayacağı yönündeydi. FED, 18 Aralık Çarşamba saat 21'de açıkladığı karar ile, 

'tapering'e 10 milyar dolarla başladı ve tahvil alımlarını 40 milyar dolardan 35 milyar 

dolara, mortgage kredilerine dayalı varlığa dayalı menkul kıymet alımını ise 45 milyar 

dolardan 40 milyar dolara çekti. Böylece, ocak ayı için, FED 85 milyar dolar 

düzeyindeki tahvil alımını 75 milyar dolara çekti. Piyasalar, FED azaltıma başlar ise, 

bunun sadece mortgage tahvilleri ile başlamasını da dillendiriyordu. FED, piyasanın 

beklediğinden de dana özenli davranarak, iki menkul kıymet alım paketinde de eşit 

oranda kesmeyi tercih etti. 

 

 Eğer, FED 'tapering'i 2014 yılı mart ayına erteleseydi ve söz konusu 'yolsuzluk' 

operasyonu gündemde olmasaydı, dolar-TL kuru 2013 yılını 2,00-1,96 TL aralığında 

tamamlamayı test edebilirdi. Eğer, aynı karar yine ocak ayından itibaren başlayan, 

bununla birlikte 5'er milyar dolar olarak gideceği belirtilen bir 'tapering' kararı olsa 

idi, bu defa dolar-TL kurunun 2,02-2,07 bandına oturmasına şahit olabilirdik. Kararın 

alındığı aydan  dahi başlatılmış ve 15 milyar dolarla başlayan bir 'tapering' kararı ise, 

dolar kurunu anında 2,05-2,10 TL bandına oturtabilirdi. Ancak, ne bizim, ne de piyasa 

profesyonellerinin tahminlerinde, bir anda patlak verecek bir 'yolsuzluk' operasyonu 

yoktu. 

 

 Bu durumda, ocak ayından itibaren başlayan ve 10 milyar dolar düzeyindeki bir 

'tapering', yani  tahvil alım programını azaltma kararının, dolar-TL kurunu 2,04-2,08 
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TL bandına oturtmasını beklememiz gerekirdi. Nitekim, kararın açıklanmasından 

sonraki dakikalarda, dolar-TL kuru önce 2,0620 TL'yi gördü ve ardından 2,0442 TL'ye 

kadar çekildi. 2. el bono-tahvil faizi ise yüzde 9,36 düzeyine geldi. Karar açıklandıktan 

sonra, yüzde 2,87'den 2,93'ü dahi test eden ABD 10 yıl vadeli tahvil faizi, karardan 

sonraki ilk 1 saat içerisinde 2,8812'ye geriledi. Yeni haftaya da, yüzde 2,89 düzeyinde 

başlıyor. 

 

 Bu noktada, FED'in tahvil alım programını azaltmayı sürdürmesi ve 10 yıl vadeli 

tahvillerin faizlerinin de yüzde 3'ü geçmesi halinde, bu gelişmenin Türkiye'nin 

faizlerine 100 ile 150 baz puan arasında artış olarak yansıması beklenebilir. 18 Aralık 

Çarşamba günü "24 Aralık'a kadar 2. el tahvil faizin yüzde 9,50 ile 9,75 aralığını, 

dolar-TL kurunun ise 2,06 TL'nin üstünü test ettiğine şahit olabiliriz" demiştik. Henüz 

taze olan 'yolsuzluk' operasyonunun yurt içi ve yurt dışında medya yansımaları ve 

yurt içinde siyasi gerginliği tırmandırması ile birlikte, dolar-TL Kurunun 2,10 TL'yi bile 

test ettiğine şahit olduk. Bu durumda, 23 Aralık'la başlayan yeni haftada, dolar-TL 

kurunun 2,10 TL'nin üstünü dahi test etmesi ihtimali şaşırtıcı olmamalı. 

 

 18 Aralık'ta küresel piyasalar ile karar paylaşıldıktan sonra, bir konuşma yapan FED 

Başkanı Bernanke, FED Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında aldıkları kararları 

mutlaka Janet Yellen'la, yani müstakbel başkan ile değerlendirdiğini hatırlatırken, şu 

an için düşük enflasyon riskinin sürdüğünü de belirtti. Enflasyonun, 2014 yılında da 

yüzde 1,4 ile 1,6 aralığında kalarak, yüzde 2 enflasyon hedefini görmeyeceğini ifade 

eden Bernanke, alınan tahvil alımını azaltma kararının, süregelmekte olan 

genişlemeci para politikasından vazgeçildiği şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini 

de vurguladı. 

 

 FED, 2014 yılında işsizliğin yüzde 6,3-6,6 bandına gerileyebileceğini, işsizlik oranı 

yüzde 6,5 ve altını görene kadar, politika faiz düzeyini değiştirmenin gündemlerinde 

olmadığını belirtti. Bernanke, ABD ekonomisinin temel göstergelerinde zayıflama 

gözlendiği anda, alım programını azaltmaya derhal ara verilebileceğini de hatırlattı. 

Bernanke, FOMC toplantısında tahvil alım programını azaltma kararını detaylı bir 

şekilde tartıştıklarını, öncü göstergelerin önümüzdeki dönemde enflasyonun yüzde 

2'ye yaklaşabileceğine işaret ettiğini ifade etti.FED Başkanı Bernanke, Bankanın 

duruşunu şeffaflaştırmaktan gurur duyduğunu da sözlerine ekledi. 

 

 Bernanke'nin bu sözü gerçekten önemli. Çünkü, başta Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası olmak üzere, dünyadaki önde gelen merkez bankalarının ellerindeki en 

önemli kozun 'saygınlık' olduğu unutulmamalı. Bu nedenle, 22 Mayıs'ta tüm küresel 
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piyasaları ve uluslararası ekonomi çevrelerini şaşırtan bir çıkış gerçekleştiren 

Bernanke'nin, FOMC üyeleriyle birlikte, FED'in saygınlığını korumak adına, artık tahvil 

alım programını azaltma kararını daha fazla geciktirmemesi gerekiyordu. 

 

 FED'in saygınlığını korumanın yanı sıra, 3. parasal genişleme (QE3) nedeniyle FED'in 

piyasaya sürdüğü 1 trilyon dolarlık ek kaynak, ABD borsalarındaki ciddi yükselişin 

yanı sıra, dünya ekonomisinde yeniden hisse senedi ve gayrimenkul fiyatlarına 

yönelik balon tartışmalarını alevlendirmişti. Bu durumda, ABD ekonomisinin daha da 

hareketlenmesi ve kredi piyasasının işlerlik kazanması, kredi mekanizmasının 

açılması adına yeterince katkı sağlayamamış olan söz konusu tartışmaları ile yarardan 

çok zarar veriyor bir görüntü sergilemeye başlamıştı. 

 

 Üçüncü bir nokta da, hiç kuşkusuz FED'in ABD Kongresi'nde Demokratlar ile 

Cumhuriyetçiler arasındaki tartışmadan doğan huzursuzluğu ve Federal Bütçe ve 

Federal Hazine Borç Tavanı'nın tıkanması gibi sorunları da gözeterek, 3. parasal 

genişlemeyi sürdürmesiydi. Geçtiğimiz günlerde, ABD Kongresi Temsilciler Meclisi 

Kanadı'nın 2 yıllığına bütçe konusunda anlaşmaya varması ve Senato'da da bir 

sakatlık olmayacağının hissedilmesiyle, FED'in parasal genişlemeyi sürdürmesinin bir 

gereği daha ortadan kalktı ve bu nedenle, FED Açık Piyasa Komitesi'nden tahvil alım 

programının 10 milyar dolar azaltılmasına yönelik karar çıktı. 

 

 FED'in kararı sonrası, FED yetkililerinden açıklamalar da gelmeye başladı. Boston FED 

Başkanı Eric Rosengren, 10 milyar dolarlık tahvil alım programını azaltma kararı için, 

politika yapıcıların yanlış çıkabilecek olan tahminlere güvenmek yerine, ekonominin 

güçlendiğine dair daha fazla kanıt beklemeleri gerekirdi, yorumunda bulundu. FED'in 

hafta içinde aldığı tahvil alım programını 10 milyar dolar azaltma kararına karşı çıkan 

tek isim olan Rosengren, 'Bankanın tahmin yetenekleri hakkında daha alçakgönüllü 

olması gerektiğini, harekete geçmeden önce daha güçlü veriler görmesi gerekirdi' 

ifadelerini kullanırken, ekonominin gelecek yıl yüzde 3 büyüyeceğine dair daha fazla 

kanıt görmek istediğini de sözlerine ekledi.  

 

 Rosengren ayrıca, devamlılığı olan bir ekonomik genişlemeye işaret eden, daha 

istikrarlı verileri beklemenin fazla zararı olmadığına inandığını belirti. FED Açık Piyasa 

Komitesi (FOMC) üyeleri Aralık 2012 toplantısında ABD ekonomisinin 2013 yılında 

yüzde 3 büyüyeceği tahmininde bulunurken, bu ayki toplantıda komitenin tahmin 

oranı yüzde 2.3 olarak gerçekleşti. FOMC toplantısının ardından açıklanan verilerde, 

Amerikalıların sağlık hizmetlerinde daha fazla harcama yapması ve şirketlerin 
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yazılımlara yaptıkları yatırımları artırması ile, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte iki 

yıla yakın bir sürenin en hızlı büyümesini gerçekleştirdiği görüldü. 

 

 ABD hisse senetleri, ülkede beklenenden daha iyi gelen ekonomik büyüme raporu 

sonrasında dünyanın en büyük ekonomisine olan güvenin güçlenmesi ile yükselirken, 

Standard & Poor's 500 Endeksi Temmuz ayından bu yana en büyük haftalık kazancı 

gerçekleştirdi. Red Hat Inc, üçüncü çeyrekteki kazancının analistlerin tahminlerinin 

üstünde gelmesinin ardından yıl geneli kâr ve satış beklentilerini yükseltmesiyle 

yüzde 14 değer kazandı. Responsys Inc., Oracle Corp.'un şirketi 1.5 milyar dolar nakit 

para karşılığında satın alacağını açıklaması ile yüzde 40 sıçradı. 

 

 ABD'nin en büyük ikinci el otomobil satıcısı CarMax Inc. ise gelirlerinin analist 

beklentilerini kaçırmasıyla yüzde 9.4 düşüş yaşadı. S&P 500 Endeksi yüzde 0.5 

artarak haftanın son işlem gününü 1,818.32 puandan tamamlayarak zirve rekoru 

kırdı. Dow Jones endeksi de 42.06 puan, yani yüzde 0.3 oranında yükselerek 

16,221.14 puan ile tüm zamanların en yükseğinden kapandı. ABD'de yaklaşık 9.2 

milyon hisse işlem görürken, Haziran ayından bu yana en yüksek işlem hacmi 

gerçekleşti. 

 

 "Piyasa biraz güvenli hissediyor," diyen New York'taki Banyan Partners LLC'nin şef 

piyasa stratejisti Robert Pavlik, "Yatırımcı ve tüketici olarak GSYİH'nin bu seviyelere 

çıktığını görmek cesaretlendirici. GSYİH'nin yüzde 4'e çıkması sizi ekonominin ve 

izlediğimiz yol hakkında iyi hissettiriyor," diye ekledi.FED'in 'tapering' kararının 

ardından, ABD ekonomisine yönelik yatırımcı güveninin artmasıyla, S&P 500 Endeksi 

bu hafta yüzde 2.4 değer kazanarak, bir aylık kaybını sildi. Dow Jones endeksi ise 

haftayı yüzde 3 oranında artışla tamamlayarak Eylül ayından bu yana en iyi haftalık 

performansı gerçekleştirdi. 

 

 ABD ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme hızı, tüketici harcamalarının artması ve 

şirketlerin daha çok yazılım yatırımı yapması ile, daha önce açıklanan beklentiden 

yukarı yönlü revize edildi. GSYH yıllık oranda yüzde 4.1 büyürken, 2011'den bu yana 

en güçlü seviyede gerçekleşti. Daha önceki beklenti yüzde 3.6 oranındaydı. 

Bloomberg anketine katılan 72 ekonomistin tahmin medyanı ikinci çeyrekteki yüzde 

2.5'lik büyümenin ardından yüzde 3.6 seviyesindeydi. 

 

 Yılın son basın konferansında ABD ekonomisindeki ilerlemelerin yıl için "vaad edici" 

olduğunu söyleyen ABD Başkanı Barack Obama, 2014'ün ABD için "atılım" yılı 

olacağını dile getirdi. Başkan Obama, yeni yıla, içinde bulundukları yıldakinden daha 
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güçlü, daha fazla ABD'linin iş bulduğu ve maaş aldığı bir şekilde girdiklerini hatırlattı. 

Ocak ayının ilk günlerinden itibaren ise, Federal Hazine borç tavanının artırılması 

tartışmalarına yeniden başlanacak. 

 

 Princeton Üniversitesi, başkanlık tarihçilerinden Julian Zelizer, çok berbat bir yıl 

olduğunu söyleyerek, yine de bu Obama'nın ikinci yılının karanlık olduğu anlamına 

gelmediğini; başkanlığını 3 yıl sonra şu ankinden daha iyi bir durumda bitirecek 

olması için nedenleri olduğunu hatırlattı. Ekonomi çevresi, ABD ekonomisinin giderek 

daha fazla güçlendiğine inanıyor. Sağlık sigortası programına kayıtlar, internet 

sitesinin düzeltilmesinin ardından arttı. Ayrıca Obama, Ekim'de Federal Hükümetin 

16 gün boyunca kapalı kalması sürecinde, Kongre'deki Cumhuriyetçilere karşı dik 

durarak, bu ay 2 yıllık bütçe planını kazandı. 

 

 Avrupa 2008'den bu yana borç krizini atlatmak için birçok politika deniyor. Bazı 

ekonomistler, bu politikalara ilişkin pozitif bir tablo çizse de, Columbia Üniversitesi 

profesörü ve Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz bu görüşü desteklemiyor. 

Project-Syndicate’te bir makale kaleme alan Stiglitz, yalnızca aşırı iyimser birinin, 

üzerinden 3 sene geçen Euro Bölgesi’ndeki borç krizinde en kötünün geride kaldığını 

söyleyebileceğini yazdı. 

 

 Avrupa'da kişi başı milli hasıla ve işsizlik oranı gibi kalemlerin hala 2008 seviyesinin 

alında olduğuna vurgu yapan ABD Başkanı Bill Clinton dönemi Ekonomik 

Danışmanlar Konseyi Başkanı olan ve Dünya Bankası Baş ekonomisti Stiglitz, şimdiki 

tempo ile Avrupa'da ekonomik iyileşme sürecinin 10 yılda tamamlanabileceğini ve 

ardından normalleşme sürecine geçilmesini beklemenin gerekeceğini savundu. 

 

 Stiglitz, FED’in, gelecek yıllarda ABD’de uzun süreli yüksek işsizlik rakamlarının, 

ülkenin GSYH’sını negatif olarak ciddi şekilde etkileyeceğine işaret eden son 

çalışmasına dikkat çekerek, Avrupa’daki işsizliğin, ABD’nin yüzde 40 üzerinde 

olduğunu belirtti. ABD Merkez Bankası’nın çalışmasının, Avrupa'yı gerçekten kötü bir 

dönemin beklediği anlamına geldiğinin altını çizen Stiglitz, “Hepsinden öte Euro 

Bölgesi’nde temel reformlar yapılmasına ihtiyaç var” dedi. Stiglitz, Avrupa'da, 

bankacılık birliğinin tesis edilmesi, sanayi politikasının geriden gelen ülkelere 

yarayacak bir şekilde revize edilmesi ve kemer sıkma yerine büyüme odaklı 

politikalar izlenmesi öncelikli adımlar arasında olması gerektiğini söyledi. 

 

 Altın haberlerinde sıkça rastlanan ETF'ler (Exchange Traded Funds), hisse senedi ve 

tahviller gibi bir çalışma mekanizmasına sahip olan, gelişmiş ülkelerin sermaye 
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piyasalarında alternatif yatırım araçları olarak karşımıza çıkıyor. Borsa yatırım fonu 

olarak da adlandırılan ETF'ler,  bağlı oldukları varlıkların değerine paralel bir seyir 

izler. ABD'de 2000'li yılların başlarında daha sık gündeme gelen bu borsa yatırım 

fonları, belli bir hisse senedi, endeks, endeks vadelileri, emtia ya da tahvile bağlı 

olabilir. Gün içinde borsada gerçek ve eş zamanlı olarak işlem yapılabilen bu fonların 

büyük bölümü, endeks fiyatlarına kıyasla daha düşük yıllık maliyete sahiptir. Altın 

ETF'leri ise, altın fiyatlarının hareketini izlemeyi hedefler ve New York, Zürih, Londra, 

Mumbay ve Paris gibi finans merkezlerinde işlem görüyor.  

 

 Altın ETF'lerinde dünya genelinde en söz sahibi ve en çok takip edilenler ABD'de 

işlem yapanlardır. ABD'de işlem gören en büyük ETF, toplam 32,307,21 dolarlık altın 

varlığına ve ortalama 8,341,080 dolar işlem hacmine sahip olan SPDR Gold Trust'tır. 

Bu nedenle de SPDR Gold Trust'taki hareketler, altın yatırımcıları ve altın borsası 

tarafından dikkatle takip edilir. ABD'nin en büyük 2. altın ETF'si iShares Altın 

Fonu'nun dahi varlıklarının büyüklüğü 6,604,765 dolar ile SPDR'nin çok gerisinde 

kalması, altın ETF'lerdinde SPDR Gold Trust'ın önemini daha da vurgular. ABD'deki ve 

dünya genelinde de yakından izlenen, SPDR Gold Trust ve iShares Altın Fonu ile 

birlikte en büyük 10 altın ETF'si ise sırasıyla şöyle:. 

 
 Bu durum, başta ABD'de olmak üzere, dünya genelinde hisse senetlerinin bu yıl 

2008'den bu yana en yüksek seviyelerine tırmanması ve enflasyonun 

hızlanmamasıyla külçe altın bu yıl yüzde 27 düşerek, 13 yıl sonra ilk kez bu yıl ekside 

kapamaya hazırlanıyor.  Altın fiyatlarının 32 yılın en sert düşüşünü kaydetmesinin 

ardından, yatırımcılar ETF'lerin 10 yıl önce ilk kez çıkarılmasından bu yana altın 

destekli ETF'lerden en hızlı çıkışlarını yapıyor. En büyük 14 ETF'nin varlıkları 2013'ün 

başından bu yana yüzde 31 düşerek 1,813.3 metrik tona kadar geriledi. Sert çıkışlar, 

altının değeriden 69.7 milyar dolar sildi. 
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 Yıl sonuna kadar altın ETF'lerinden 311 ton daha çıkış olması bekleniyor. Geçtiğimiz 

yıl 140 milyar dolar ile rekor kıran altın ETF'leri bu yıl yatırımcıların ilgisinin 

azalmasıyla 72.8 milyar dolar değer kaybederken, altın madeni şirketleri de yaklaşık 

26 milyar dolar zarar yazdı. SPDR Gold Trust'taki altın ürünlerinin en büyük 

yatırımcısı John Paulson 20 Kasım'da , enflasyonun ne zaman hızlanacağının belirsiz 

olmasından ötürü daha fazla altın almayacağını söyledi.  

 

 Fed'in tahvil alım programını perşembe günü aylık 10 milyar dolar azaltmaya karar 

vermesinin ardından altın aynı gün Haziran'dan bu yana ilk kez 1,200 doların altında 

geriledi. Küresel ETF'lerde bu yıl en kötü performans gösteren 10'lunun 2'si altın 

ETF'si olduğu gibi, en kötü performans da bir altın fonuna sahip. En büyük 10 altın 

ETF'si arasında yalnızca 3'ü 18 Aralık 2013 itibariyle hâlen yukarıda seyrederken, geri 

kalan 7 fon, yüzde 26 ila 50'lerde değişen kayıplar veriyor. 

 
 Tabloda da görüldüğü gibi, bu yıl en büyüklerden yalnızca kısa pozisyonları olan altın 

ETF'leri kazançlı seyrediyor. Diğer taraftan, altın ETF'lerinde kayıpların hız kesmiş 

görünse de analistler, Fed'in azaltım hamlesi sonrasında düşüşlerin arttığı ETF'lerin 

2014'te de kaybetmeyi sürdüreceği ve sonrasında tabanı göreceğini tahmin ediyor. 

Buna ek olarak, altının perşembe günkü 1,200 doların aşağısına gerilemesi, bazı 

teknik analistler tarafından da, ters omuz-baş formasyonuna işaret ettiği ve 

kayıpların devam edeceğinin sinyali olarak yorumlanıyor. 

 


