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Seçimlere kadar, süreç 'eğlence treni' gibi geçecek. Tam, 

aşağı doğru hızlı bir iniş gerçekleştirip atlattığımızı 

düşünürken, tren normal seyrederken, bir anda kendimizi 

yeni bir ürkütücü iniş veya çıkışın içinde bulacağız. Ekonomi 

Yönetiminin, tüm aktörlere, emniyet kemerlerini hep kontrol 

edip, ayrıca demirlere de tutunmaları için aralıksız uyarıda 

bulunması gerekecek. 

 

 Bu satırları okuyanların, eğer lunaparka gitmişler ise,  'roller coaster' olarak bilinen, 

bizde 'eğlence treni' olarak geçen o trenle en az bir kez deneyimleri olmuştur. 

Oldukça adrenalinli ve eğlence parkının büyüklüğüne göre, yüreğinizin daralabileceği 

ölçüde karmaşık örneklerinin olduğu bu trenlerde iniş ve çıkışların eğimini, açısını 

kestirmeniz bile mümkün olmuyor. İşin heyecanı da zaten orada. Türkiye 17 Aralık 

sabahına uyandığında, ekonomi dünyası, kendini bir anda hayli iddialı bir 'roller 

coaster'da buldu. Mart sonuna kadar, sağlam sinirlere sahip olmamız gerekecek. 

 

 Bu süreçte, Başbakan Yardımcısı Babacan ve Maliye Bakanı Şimşek, gerek yurt içi, 

gerekse de yurt dışı temaslarında, Türkiye'nin algısı kırılmasın, yatırımcılar 

Türkiye'den bütünüyle soğumasın, diye çok çaba sarf edecekler. Bununla birlikte, 

siyasi gerginliğin ulaşacağı nokta, yerli ve yabancı ekonomi aktörlerinin taşımak 

istemeyecekleri boyuta ulaşır ise, Babacan ve Şimşek'in tüm çabalarına rağmen, 

döviz kurlarında ve faiz hadlerinde daha sert dalgalanmalara da şahit olabiliriz. Bu 

durumda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, olası tüm siyasi ve ekonomik 

riskleri gözeterek, faiz politikası ve diğer para politikası araçlarına yönelik tercihlerini 

hızla gözden geçirmesi yerinde olacaktır. 

 

 Şu an için, mevcut siyasi belirsizliğe, reel sektörün, piyasanın ciddi bir tepki verdiği 

gözlenmiyor. Üretim çarkları dönüyor ve tüketim harcamalarında ciddi bir sıkıntı 

gözlenmiyor. Ancak, bankacılık sektöründen konut kredisi talebinde belirgin bir 

yavaşlama gözleniyor. Konut endüstrisindeki bu belirgin yavaşlamanın, 1-1,5 ay 

içerisinde, inşaat malzemesinden başlayarak, otomotiv, mobilya, beyaz eşya ve 

elektronik eşya sektörlerine yansıması riski de tartışılmakta. Bu riskin gerçekleşmesi 

halinde, 2014 yılının ilk çeyreğinde büyüme beklenenden çok daha düşük kalabilir. 
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 Yerli ve yabancı medya kuruluşlarına, Türkiye'deki siyasi gerginlik sürecinin en 

anlaşılır şekilde değerlendirilmesi adına yoğun çaba sarf eden Başbakan Yardımcısı 

Babacan, mevcut makro ekonomik dengelerin, bu süreci yönetmek açısından hayli 

kuvvetli olduğunu vurgulamakta. Türkiye'nin zengin bir ülke olmasının önündeki 

engellerin neler olduğu sorusuna Babacan, hukukun üstünlüğü ilkesinin en kritik 

önemde başlık olduğunu vurgulayarak, bunun hem ekonomiyle hem demokrasiyle 

alakalı olduğunu vurguluyor. 

 

 Ekonominin önündeki diğer bir engelin de orta gelir tuzağına düşmemek olduğunu 

ifade eden Babacan, Türkiye'nin 2003 yılında alt-orta gelir ülkeler grubunda 

olduğunu, bugün ise üst-orta gelir ülkeler grubunda olduğunu hatırlatıyor. Her şey 

yolunda gitmesi halinde, Türkiye'nin 3 yıla kadar yüksek gelir ülke grubuna gireceğini 

ifade eden Bakan Babacan, 4 kategoriden en yükseğine çıkacağımıza işaret etmekte. 

Ancak, hukukun üstünlüğü gibi bazı konularda hızlı adımlar atamamamız halinde, 

orta gelir kategorisine kilitlenip kalabileceğimiz uyarısında da bulunuyor. 

 

 Türkiye'yi orta gelir tuzağına hukuk meselelerinin düşürebileceğini anlatan Babacan, 

gerçek anlamda bir hukuk devleti olmadan birinci sınıf demokrasi ve ileri bir ekonomi 

olunamayacağının altını çiziyor. Türkiye'nin ekonomisinde attığı adımların bütün 

dünyada çok büyük takdir topladığını ifade eden Babacan, uluslararası basının mayıs 

ayına kadar Türkiye'yi çok pozitif işlediğini ancak daha sonra bu yayın politikalarının 

değiştiğini, olumlu gelişmelerin pas geçildiğini; Türkiye'nin ilerlemesinden ve başarılı 

olmasından rahatsız olanların bulunduğuna da dikkati çekiyor. 

 

 2014 yılının hemen başı itibariyle, birbiriyle iç içe üç temel risk gözleniyor. ABD 

Merkez Bankası FED'in tahvil alım programını azaltmayı hızla tamamlaması ve bu 

süreçten gelişmekte olan ekonomilerin hem büyüme performansının etkilenmesi, 

hem de söz konusu ülkelerin cari işlemler açığı sorunlarının derinleşmesi ve aynı 

dönem içerisinde Çin ekonomisinin soğumasına bağlı olarak, Çin'e mal satan gelişmiş 

ve gelişmekte olan ekonomilerin bir de bu sorun ile baş etmeye çalışması. Buna 

rağmen, geçtiğimiz on yıl boyunca Goldman Sachs Group Inc ve JPMorgan Chase 

Co.'nun yükselişi ile iyi performansı sergileyen Skagen AS., müşterilerine Wall 

Street'in en büyük bankalarını görmezden gelmelerini ve yükselen piyasalara yatırım 

yapmalarını söylüyor. 

 

 Kon-Tiki A Fonu, geçtiğimiz 10 yıl boyunca ortalama yüzde 10 oranında kazanç 

sağlayarak Bloomberg Ajansı tarafından izlenen 1,116 fon arasında beşinci oldu. 

Fonun geçen seneki 12 aylık getirisi ise yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. 8 milyar dolarlık 
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Kon-Tiki A gelişmekte olan piyasalar fonunu yöneten Stensrud merkezli Skagen 

AS'nin kurucusu Kristoffer Stensrud, Orta Doğudaki, Asya ve Avrupa'daki seçim 

serisinin, bu bölgelerdeki piyasaları yukarıya doğru iteceğini, çünkü yasa yapıcıların 

politikaya yönlenmesinin istikrarı destekleyeceğini ifade etmekte. 

 

 Stensrud, Norveç'in güneybatı tarafında olan Stavanger'da verdiği röportajında 

''Ocak ayında başlayacak, Mısır, Hindistan, Endonezya, Tayland ve Güney Afrika'da 

gerçekleşecek bir seçim döngüsü var. Güney Afrika ilgi çekiyor, çünkü burada 

geçtiğimiz yıl boyunca sosyal karışıklık vardı. Onlar daha çok yasal reformlara 

yönelebilirler ve biz politikalarda veya hükümette değişiklik görebiliriz'' şeklinde 

konuştu. 

 

 Bu nedenle, küresel yatırımcıların bir bölümü de, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 

kimi önde gelen gelişmekte olan ekonomilerdeki, 2014-2015 seçim dönemini, cazip 

fiyatlardan bir yatırım fırsatı olarak görmekte. Bununla birlikte, Türkiye'nin 2014 

yılındaki seçim sürecine yolsuzluk ve rüşvet skandalları ile girmiş olması, sürecin bir 

miktar daha gergin ve yatırım araçlarında daha sert fiyatlama eğilimleri ile 

yürümesine sebep oluyor. Türk siyasetine yakın ve tanınmış gazetecilerden birisi olan 

Abdurrahman Dilipak, hafta sonu kaleme aldığı yazısında, iki bakanın daha adının 

skandallara karışacağını tahmin edilemeyecek kadar senaryo olduğunu ve kasetlerin, 

dosyaların havada uçuşacağını belirtti.  Dilipak başta olmak üzere, seçimlerin 

ertelenmesinden, bu sürecin bir erken genel seçim duyurusuyla biteceğine işaret 

edenlere kadar, pek çok yazar bir çok senaryodan söz etmekte. 

 

 Türkiye, 22 Mayıs'tan bu yana, Gezi Parkı ve üstüne gelen 17 Aralık sürecinden 

kaynaklanan siyasi dalgalanmayı, FED'in 'tapering' kararı ile birlikte yaşıyor ve 

finansal piyasaları derinden etkileyen bu süreç, yurt içi piyasalarda bir süredir 

görmediğimiz bir fiyatlandırma davranışına sebep oldu. Bununla birlikte, ABD'nin 

aralık ayı tarım dışı istihdam verisi, 10 Aralık cuma günü açıklandığında, 74 bin kişilik 

artış ile herkesi şaşırttı. Şaşırtıcı düzeyde düşük gelen veri,  2011 yılının Aralık 

ayından bu yana bu ay için en kötü rakam oldu ve 200 bin hedefinin çok altında kaldı. 

 

 İşsizlik rakamı ise yüzde 6,7’e düştü. Ancak bu, yüzde 0,3’lük düşüşün büyük ölçüde iş 

aramayı bırakan kişilerin iş gücünden ayrılmasına bağlı olduğu bildirildi. Merkezi 

Londra’da olan MB Capital’dan Marcus Bullus, bu zayıf rakamların hem şaşırtıcı, hem 

de kafa karıştırıcı olduğunu söyledi. ABD hazine tahvillerinin fiyatı yükselirken, FED'in 

desteği azaltmada ertelemeye gidebileceği düşüncesi dolarda düşüşe neden oldu. 

Hatırlayacak olursanız, Dolar Endeksi'nin 81 puanı kırmasının önemli olabileceğini, bu 
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seviye kırılır ise, euro-dolar paritesinin 1,34 doları kırabileceğini ifade etmiştim. ABD 

tarım dışı istihdam verisi gelmezden önce, özel sektör ADP verisinin ve diğer 

göstergelerin iyi gelmesi, tarım dışı istihdam verisinin de iyi gelebileceği konusunda 

beklentiye sebep olmuştu. 

 

 Bu nedenle, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde Dolar Endeksi 81 puanın üzerinde seyretti. Bu 

esnada, 30 Aralık'ta 1,38 doların üstünü gören euro-dolar paritesi, 8 Ocak'ta 1,36 

doların altını gördü. Ancak, 10 Ocak'ta Dolar Endeksi 80,66 puana gerileyince, parite 

1,3670 dolara yükseldi ve 13 Ocak pazartesi sabahı Dolar Endeksi 80,53 puandan 

işlem görürken, parite de 1,3673 puanı görmüş durumda. Bu nedenle, FED'in 28-29 

Ocak toplantısından taperinge ara verme kararı çıkarsa ve bu nedenle Dolar Endeksi 

80 puanı aşağı doğru kırarsa, bu durumda paritenin yeniden 1,38 doları zorladığına, 

altının da yükseldiğine şahit olabiliriz. 

 

 Nitekim, 13 Aralık Pazartesi sabahı itibariyle, altının onsu 1250 doları aşarak, kısa 

dönem için zirve yapmış gözüküyor. Tarım dışı istihdam verisi sonrasında, dolar 

gerilerken, spekülasyonların etkisi ile altın yükselişe geçti. Cuma günü veri öncesinde 

1.227 dolardaki altın veri sonrasında 1243 dolara yükselirken, bu sabah Asya 

işlemlerinde 1254 dolara çıkarak son bir ayın en yüksek seviyeye gelmiş oldu. Şubat 

ayı kontratlarında yüzde 0.7’lik yükseliş ile 1.522.30 dolara seviyesi görüldü. Altında 

net uzun pozisyonlar yüzde 18 yükseliş ile 40.229’e yükselirken, kısa pozisyonlarda 

yüzde 5.3’e düşüş ile 68.707 seviyesine gelindi ve Kasım ortasından beri en düşük 

seviyelere gelinmiş oldu. 

 

 2013’de spot altından yüzde 28’lik kayıp ile 1981’den bu yana en sert düşüş yaşamış 

oldu. 2000’den buna ise ilk kez yıllık bazda kayıp yazılırken FED’den gelecek 

açıklamaların altının yön bulmasında etkili olması bekleniyor. Gümüşte yüzde 1.1’lik 

yükseliş ile 20.3671 dolara gelindi. Platin yüzde 0.4 yükselirken 1.442 dolar ile 15 

Kasım’dan bu yanan en yüksek seviyeye gelindi. Paladyum yüzde 0.5’lik yükseliş ile 

746 dolara geldi.   

   

 Küresel piyasalarda zihinleri karıştıran bu veri sonrasında, FED Açık Piyasa Komite 

üyelerinin açıklamaları da bir kat daha önemli oldu. Veri sonrasında, piyasa 

ekonomistleri, verilerin tümünü cımbızla ayıklamaya başladı. Nitekim, kasım ayı 

tarım dışı istihdam artışı için daha önce bildirilenden 38 bin fazla kişiye iş sağlandığı 

haberi, aralık rakamlarındaki hayal kırıklığının etkisini biraz hafifletti ve aralık ayı 

verisinin de düzeltilebileceği ihtimalini gündeme getirdi.  
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 Ancak uzmanlar havanın işsizlik rakamlarına yansımasının sınırlı olacağı yorumunda 

bulunuyor. Çünkü ayın 12inci gününde çalışan her kişi, istatistiklere çalışan olarak 

geçiyor. Ekonomistler hava koşullarının daha çok toplam çalışılan saati etkilemiş 

olabileceğini düşünüyor. Reuters’ın anketine katılan ekonomistler Aralık ayında 196 

bin iş yaratılmasını bekliyordu. Üstelik hafta içinde gelen olumlu haberler nedeniyle 

birçoğu bu tahminlerin de üzerine çıkmıştı. Toronto Kanada’daki BMO Capital 

Markets’dan uzman Jennifer Lee hayal kırıklığı yaratan rakamın istihdam pazarıyla 

ilgili diğer tüm verilere ters düştüğünü ve bu nedenle sonucu ekonominin 

durumundan çok hava durumuna bağladıklarını söyledi. 

  

  Çalışan nüfusun iş gücüne katılımı ise yüzde 0,2 düşerek yüzde 62,8’e geriledi. Bu 

son 35 yılın en düşük rakamı. Bu düşüş, işsizlik oranındaki düşüşün 3’te 2’sini 

açıklıyor.  Rapor 2013 yılının iyi sonlandığı yönünde yorumlara neden olan olumlu 

tüketici harcamaları, ticaret ve sanayi rakamlarının ardından bir uyarı niteliğinde. 

2014 yılında ABD ekonomisinin yüzde 3’ten hızlı büyümesi bekleniyor. Bu yüzde 

1,7’lik 2013 rakamına göre oldukça önemli bir iyileşmeye işaret ediyor. 

   

  Uzmanlar FED’in Ocak 28-29 toplantısında da benzer bir azaltmaya gideceğini 

düşünüyor. Bazı uzmanlar gelen istihdam rakamlarının FEDin siyaset değiştirmesine 

neden olabileceğini söylerken, diğerleri ise bunun çok da muhtemel olmadığı 

düşüncesinde. Boston’daki LPL Financial’dan John Canally FED’in bu rakamları 

meteorolojiye bağlı olarak değerlendiremiyeceğini söyledi ve ABD Merkez 

Bankası’nın bir aylık rakamlara bakarak yön değiştirmeyeceği tahmininde bulundu. 

 

 Pacific Investment Management Co.'nun CEO'su Muhammed El-Erian, cuma günü 

açıklanan Aralık ayı tarım dışı istihdam verisinden ne anlam çıkarılacağını kestirmenin 

güç olduğunu, ancak verinin ekonominin gücüne ilişkin bazı endişelere neden 

olduğunu söyledi. Aralık ayı tarımdışı istihdam verisini "kafa karıştırıcı ve endişe 

arasında bir yerde" olarak yorumlayan El-Erian, "Kafa karıştırıcı, çünkü 74,000 gibi 

ilginç bir rakam. Birçok veriyle uyumsuz. Endişe verici, çünkü işgücü katılım oranı 35 

yılın en düşüğüne geriledi" diye konuştu. 

 

 Verilere göre, 27 hafta ve daha uzun süredir işsiz olanlar, toplam işsizlerin yüzde 

37'sini oluşturuyor. El-Erian, kötü hava koşullarının da istihdam verisi üzerinde 

etkisinin olmuş olabileceğine değinerek, "Ne kadar etkisi olduğu araştırmalı. Ancak 

bence veriler, ekonominin hâlen hız kazanmaya çalıştığını gösteriyor" dedi. 

PIMCO'nun CEO'su, ekonominin 2. ve 3. vites arasında bir yerde takılı kaldığını ifade 
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ederek, "Daha yüksek vitese çıkabilir, ancak henüz o noktada değil" 

değerlendirmesinde bulundu. 

 

 Tahvil alımlarının azaltılmasını destekleyen, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD 

ekonomisinin güçlenmesiyle işsizlik oranının dördüncü çeyrekte yüzde 6.2'ye 

gerileyeceği tahmininde bulundu.  Bu yıl politika kararlarında oy hakkı bulunmayan 

Bullard, "Daha hızlı büyümenin önündeki birçok engel giderildi. Daha dik bir büyüme 

bekliyoruz, bu da işsizlik oranı üzerinde aşağı yönlü baskıyı artıracaktır" dedi. Bullard, 

"Mevcut işsizlik oranı, Eylül 2012'de başlatılan şu andaki ucu açık varlık alım 

programı zamanında belirlenen hedefin oldukça altında. Bu durum kesinlikle, 

Komite'nin program açısından ölçü olarak takip ettiği istikrarlı bir iş gücü piyasası 

yükselişi için önemli" ifadelerini kullandı. 

 

 St. Louis Fed Başkanı ayrıca, iş gücüne katılımdaki düşüşün önemli bir bölümünün, 

nüfusun yaşlanması gibi uzun dönemli faktörlerden oluştuğunu belirtti.  Richmond 

FED Başkanı Jeffrey Lacker ise, azaltımı ele alabileceğini vurguladı. Lacker, 

istihdamda tek aylık veriye aşırı tepki vermenin hatalı olabileceğini, hane halkı 

harcamalarında ise ısrarlı bir ihtiyatlılığın söz konusu olduğunu belirtti. Lacker, ABD 

ekonomisinde enflasyonunun da 2 yıl içerisinde yüzde 2'ye yaklaşabileceğine işaret 

etti. 

 

 Minneapolis FED Başkanı Narayana Kocherlakota ise, "Fed yanlış yönde gidiyor, para 

politikası gevşetilmeli" dedi. Minneapolis Fed Başkanı Narayana Kocherlakota, Fed'in 

aylık tahvil alım miktarını azaltmasını eleştirdi. ABD'nin yüksek işsizlik oranı ve düşük 

enflasyon ile karşı karşıya olmaya devam ettiğini belirten Kocherlakota, içinde 

bulunulan bu ortamda Fed'in ekonomiye sağladı desteği azaltması değil, artırması 

gerektiğini savundu.  

     

 Kocherlakota, Minneapolis'te yaptığı açıklamada, "ABD Merkez Bankası, Kongre 

tarafından yeterli istihadmın ve fiyat istikrarının sağlandığı bir ekonomi oluşturmakla 

görevlendirilmiş bir kurum. Fed Kongre'nin kendisine verdiği bu iki hedefe ulaşmak 

için daha genişlemeci bir para politikası uygulamalı" diye konuştu.  Kocherlakota, bu 

aydan itibaren Federal Açık Piyasa Komitesi'nin oy verme hakkına sahip bir üyesi 

olacak.  

 

 Kocherlakota, Fed'in daha agresif hareket etmesinin işsizlik oranını daha hızlı 

düşüreceğini ve fiyat baskılarını daha çabuk artıracağını savundu. İşsizlik oranında 

düşüşün çok yavaş şekilde gerçekleştiğini belirten Kocherlakota, Fed'in politikalarının 
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etkili olmaya devam etmesi için kararlarını kamuoyu ile şeffaf şekilde paylaşması 

gerektiğini de vurguladı. 

 

 Kansas City Fed Başkanı Esther George ise, tahvil alımının azaltılmasının normalleşme 

yolunda ilk adım olduğunu belirtti. Kansas City Fed Başkanı Esther George, Fed'in 

tahvil alımlarını aylık 10 milyar dolar azaltma kararına destek verdi. George, tahvil 

alımlarının azaltılmaya başlanmasının normalleşme yolunda atılmış ilk adım 

olduğunu savundu. George, normalleşmenin büyük olasılıkla uzun bir süreç olacağını 

da vurguladı.  

    

 George yaptığı açıklamada, "Tahvil alımlarının yavaşlatılması ılımlı bir adımk. Daha 

normal bir faiz ortamına doğru hareketlenme sürecinin önemli bir parçası. Tahvil 

alımının azaltımmasını sadece zaruri değili, aynı zamanda ekonomi ve bankacılık 

sektörü için pozitif bir gelişme olarak görüyorum" diye konuştu. Esther George, 

Fed'in faiz politikası konusunda piyasalara yönelttiği sözlü ileriye dönük 

yönlendirmenin, Fed'in faiz oranlarını çok uçun süre çok düşük tutması soncunu 

ortaya çıkarabileceğinden endişe ettiğini söyledi.  

   

 George, "Fed'in geleceği dönük taahhütler vermesini çok karmaşık, çetrefilli 

buluyorum. Ekonominin nasıl gelişeceğini bugünden bilemeyeceğimiz ve 

taahhütlerde bulunamayacağımıza inanıyorum. Faiz oranlarının artırılması için çok 

uzun süre bekleyemeyiz. Eğer cari verilere çok fazla odaklanırsak, uzun vadeli 

trendleri izlemezsek, korkarım ki faizleri artırmak için çok uzun süre bekleyebiliriz" 

diye konuştu. 

 

 FED parasal genişlemeden çıkmaya hazırlandığını açıkladığından beri gelişmekte olan 

ülkeler ve piyasaları pek de huzurlu günler yaşamıyorlar. Önce, Ekim ayında BRIC'in 

yerini BIITS aldı, ardından Aralık ayında "Kırılgan 5'li" karşımıza çıktı. BITTS yani 

Brezilya, Hindistan, Enzdonezya, Türkiye ve Güney Afrika. FED'in politikalarından en 

çok etkilenen 5 ülke. Deyimi kullananlar arasında JP Morgan ve HSBC başı çekiyordu.  

 

 Ardından JP Morgan yeni bir deyimi literatüre ekledi: Kırılgan 5'li. Deyim ile BIITS 

ülkelerinin "kırılganlığı" vurgulanmaya başlandı. JP Morgan'ın dikkat çektiği üzere söz 

konusu ülkeler 2013 yılında politika faizlerini artırırken para birimlerini ise 

koruyamadılar. Dolar cinsinden Brezilya Reali 2013 yılında yüzde 13.15, Hindistan 

Rupisi yüzde 11.01, Endonezya Rupisi yüzde 19.54, Türk Lirası yüzde 17.02 ve Güney 

Afrika Randı da yüzde 19.42 geriledi.  
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 Brezilya, 200 baz puan ile politika faizini en çok artıran ülke oldu. Ülkenin Mayıs 

ayında yüzde 8 seviyesindeki politika faizi kasım ayı sonu itibarı ile yüzde 10'a ulaştı. 

Hindistan merkez bankası eylül ayından sonra politika faizini 50 baz puan yükselterek 

yüzde 7.75'e çıkardı. Endonezya da mayıs ayında yüzde 5,75 düzeyindeki politika 

faizini 6 ayda 175 baz puan artırarak yüzde 7,50'ye yükseltti. Türkiye ise bu süreçte 

gecelik borç verme faizleri, temmuz ve ağustos aylarında olmak üzere sırasıyla 75 baz 

puan ve 50 baz puan artırıldı. Güney Afrika mayıs 2012'den bu yana faiz oranlarını 

değiştirmeyerek yüzde 5'te bıraktı. Ardından gerek Wall Street'in dev bankaları 

gerekse kredi derecelendirme kuruluşları arka arkaya uyarılarda bulundular. 

 

 Golmand Sachs Grup yatırımcılarına gelişmekte olan ülkelere ayrılan yatırım 

miktarını 3'te 1'e indirmesini tavsiye ederken JP Morgan Chase & Co. ise yerel para 

birimi cinsinde tahvillerin 2004 yılından bu yana ortalama getirisinin  gelecek yılın 

altında kalacağını belirtti. Morgan Stanley ise Brezilya Reali'nin, Türk Lirası'nın ve Rus 

Rublesi'nin 2013 yılındaki ortalama yüzde 17'lik kaybını genişletmeye devam 

edeceğini öngördü. 

 

 JP Morgan Çarşamba günü servis ettiği raporunda Türk hisse senedi piyasası için 

yakın vadede öngördüğü negatifleri açıkladı: "Parasal sıkılaştırma ve makro ihtiyati 

önlemler büyüme görünümünü düşürüyor. Ekonomistlerimiz kısa vadede olası politik 

sorunların ileri gitmesinin TL üzerinde daha fazla baskı oluşturacağını öngörüyor." 

denildi. JP Morgan, bu sebeple, aynı bölgede Türk hisseleri yerine Rus hisselerini 

tavsiye etmeyi sürdüreceğini belirtti. Citi Group ise, raporunda Türkiye'yi 

"ağırlıklarınızı azaltın" bölümüne ekledi. Risklerin fonlama açısından Türkiye ve 

Güney Afrika için daha fazla öne çıktığını vurguladı. 

 

 Reuters'ın haberine göreyse Moody's yaptığı açıklamada, siyasi riskin Türkiye'nin 

mevcut kredi notuna dahil olduğunu belirtirken fakat bununla birlikte Türkiye'de 

politik risklerin azalmasının daha yüksek kredi notu için tek başına yeterli olmayacağı 

vurguladı. Kurum, yabancı sermaye akımında ani kesintinin notu olumsuz 

etkileyebileceğini de duyurdu. 

 

 JCR Eurasia Başkanı Orhan Ökmen ise, mevcut siyasi tansiyonun yüksekliğine rağmen 

Türkiye'den ani sermaye çıkış riskinin düşük kalabileceğini söyledi. Fitch Ratings'ten 

bugün yapılan açıklamada ise Türk lirasının son dönemdeki   belirtilirken bu zayıflığın 

devam etmesi ve artmasının 2014 yılı kredi notları  üzerinde aşağı yönlü baskı 

oluşturacağı söylendi. 
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 Başbakan Yardımcısı Babacan ise, gelişmekte olan ülkeler için cari açığın önemli bir 

gösterge olduğunu, açık hangi ülkelerde fazlaysa o ülkelerde piyasa hareketlerinin bu 

dönemde biraz daha yüksek olduğunu gördüklerini vurguladı. Kırılgan 5'li diye anılan 

bu ülkelerin ortak tek özelliğinin cari açıklarının olması, başka bir şey değil." diyen 

Babacan, "Fakat cari açık her ne kadar önemli bir gösterge olsa da tek gösterge değil. 

Tüm veri setine bakıp bir ülkeyi değerlendirmek lazım ve ülkeler için en tehlikelisi de 

çifte açıktır. Cari açık, yanında da yüksek bir bütçe açığı varsa o ülkenin riskliliği 

gerçekten daha yüksek demektir." açıklamasında bulundu. 

 

 Nomura, Türkiye'de yatırımcıların büyük çoğunluğunun yerinden kımıldamadığını 

ortaya koydu. Türkiye'de derinleşen siyasi kriz yatırımcı güvenini baltaladı ya da 

baltalamadı. Nomura rakamlara baktı ve yatırımcıların büyük çoğunluğunun yerinden 

kımıldamadığını ortaya koydu. Nomura Analistleri Olgay Büyükkayalı ve James 

Burton'a göre, fiyat düşüşleri çıkış değil ve ikisi karıştırılmamalı. 

 

 Nomura'nın değerlendirmesinde fiyat etkilerini içeren nakit akışlarının analizinin 

yanıltıcı olabileceği kaydedildi. Bir yatırımcının varlıklarının değişmeyebileceği fakat 

tutulan hisselerde azalmaya neden olacak şekilde varlıklarının fiyatının düşebileceği 

belirtildi. Mayıs ayından bu yana Türkiye'de yerleşik olmayanların hisse 

portföylerinde 25.4 milyar dolarlık düşüş görülürken, tahvillerde 19,1 milyar dolarlık 

düşüş kaydedildi.  

 

 Her ne kadar bu durum, dikkate değer bir çıkış olarak gözükse de, gerçekte, hisse 

senedi piyasasının dolar bazında gösterildiği şekil 2'deki gibi fiyat etkilerinin bir 

sonucu. Türk hisse senetlerinin dolar bazında yaklaşık üçte bir düştüğünü hatırlayın. 

Büyükkayalı ile Burton, 2013 Nisan ayı sonundan beri, Türk piyasasında tahvillerden 

3,9 milyar dolarlık çıkış olduğunu belirtti. İlk etapta çokmuş gibi gözükse de son üç 

yıla bakıldığında öyle olmadığının anlaşılacağına dikkat çekilen raporda, 2010 yılından 

2013 Nisan sonuna kadar 50,1 milyar dolarlık giriş olduğu hatırlatıldı.  

 

 Büyükkayalı ile Burton, 2013 Nisan sonundan bu yana hisse senetlerine 0,3 milyar 

dolar giriş olurken, 2010'dan 2013 Nisan sonuna kadar kümülatif girişin 9,5 milyar 

dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi. Raporda özetle, fiyat etkileri hariç 

tutulduğunda nakit akışlarına göre, Türkiye'de yerleşik olmayanlardan önemli çıkış 

yaşanmadığına dikkat çekildi.. 

 

 Standard Chartered raporunda Türkiye, AKP'nin iktidara gelmesinden bu yana en 

kötü ekonomik krizini yaşadığı belirtildi. Standard Chartered, Türkiye'nin AKP'nin 
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iktidara gelmesinden bu yana görülen en kötü politik krizi yaşamakta olduğunu, bu 

krizin Fed'in tahvil alımlarını azaltmasının yarattığı stres ile bir araya gelmesinin 

piyasalarda önemli bir miktarda satışa yol açtığını bildirdi. 

 

 Hükümetin soruşturmaya müdahalesinin, yargının bağımsızlığına ve kamu 

kurumlarının bütünlüğüne ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdiği kaydedildi. 

Standard Charterd, Türkiye için bugün yayınladığı raporda Türkiye'ye ilişkin 

uluslararası algılamanın zarar gördüğünü belirtti. Standard Chartered raporunda 

Türkiye için büyüme tahminini yüzde 4.0'den 3,2'ye indirirken, TCMB'nin faiz 

oranlarını Mart sonrasında artırmasını beklemeye devam ettiklerini de vurguladı. 

 


