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Mart ayının ilk haftası Euro Bölgesi ve ABD açısından 

önemli karar ve verilerle geçecek. Türkiye açısından, 

hayli kritik bir yerel seçim için son 4 hafta başladı. 

Ukrayna'daki sıcak gelişmelerin yansımalarına da 

dikkat etmemiz gerekiyor. 2012'in kopyası bir 'yumuşak 

iniş' sürecine dikkat etmeliyiz 

 

 Mart ayı, şimdiden hayli hararetli geçecek gibi gözüküyor. Yurtiçinde, her gün 

kamuoyu ve sosyal medyaya sızan telefon kayıtları ve tapelerden başımızı 

kaldıramıyoruz ve daha da önemlisi siyasetin üslubu giderek daha fazla tatsızlaşmaya 

ve kamplaştırmaya dönmeye başladı. Türkiye'nin seçim atmosferindeki gergin tablo, 

Ukrayna'daki hayli sıcak gelişmeler ve Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahale riskiyle 

birlikte, uluslararası ekonomi çevrelerinde Türkiye ve çevresindeki coğrafyaya 

yönelik siyasi ve ekonomik risk algısını daha da zorlaştırmakta. Bu durumda, söz 

konusu algının sebep olabileceği bir sermaye çıkışını önlemek adına yeni bir faiz 

artırım adımı, tek başına yeterli olmayabilir. 

 

 Bu nedenle, dolar-TL kurunun 2,18-2,14 TL bandına oturmasına yönelik beklentisi 

olan ekonomi çevreleri için, bu hafta bu beklentinin tam karşılanabildiği bir hafta 

olacakmış gibi gözükmüyor. Tersine, dolar kurunun 2,25 TL ve belki üzerine test 

edebileceği bir hafta olabilir. 3 Mart Pazartesi günü (bugün) saat 10'da açıklanacak 

enflasyon verisinin beklenenden yüksek çıkması dahil, bu hafta Avrupa Merkez 

Bankası'nın (ECB) 6 Mart'ta açıklanacak faiz kararı da, 7 Mart cuma günü açıklanacak 

ABD'nin şubat ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri de küresel ve yerel piyasaları 

yakından ilgilendirmekte. 

 

 Kaldı ki, ABD'nin 4. çeyrek GSYH ön verisi, yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,4 

açıklanarak, hem yüzde 2,5 düzeyindeki piyasa beklentisinin, hem de 3. çeyrekteki 

yüzde 3,2'nin altında geldi ve euro-dolar paritesi 1,3802 ile 28 Şubat Cumayı kapattı. 

Bu satırları kaleme aldığımız 3 Mart pazartesinin ilk yarım saati içinde de, parite yeni 

haftaya 1,3775 dolardan başlıyor. 1,38 dolar düzeyi en son 24 Ekim ve 27 Aralık 

2013'de test edilmişti. Dolar Endeksi 80 puanı kırdığından, parite 1,38 doları test 

etmiş gözüküyor. 3 Mart'ın ilk dakikalarında endeks 79,60 puan düzeyinde. 
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 ABD'nin 3 Mart pazartesi günü açıklanacak, tüketim harcamalarına yönelik 

göstergeleri, Markıt İmalat Sanayi PMI ve inşaat harcaması verisi, 5 Mart Çarşamba 

günü ISM imalat dışı PMI ve ABD Merkez Bankası FED'in meşhur Bej Kitabı ve içindeki 

analizler ve 7 Mart istihdam verileri, FED'in 18-19 Mart toplantısındaki para politikası 

kararlarına olası etkileri açısından ciddi olarak tartışılacak. Bunun yanı sıra, FED 

Dallas Başkanı Fisher, FED New York Başkanı Dudley, Fed Atlanta Başkanı Lockhard'ın 

ve Fed Philadelphia Başkanı Plosser'in konuşmaları da dikkatle takip edilecek. 

Bununla birlikte, Yellen'ın bir önceki haftaki mesajlarından, 18-19 Mart 

toplantısından bir 10 milyar dolarlık daha tahvil alımını azaltma kararı çıkacağı 

beklentisi kuvvetli. 

 

 Geçen hafta açıklamalarda bulunan, çiçeği burnunda FED Başkanı Yellen, faizlerin 

düşük tutulması için yeni bir sözlü yönlendirme aradıklarını ve ABD ekonomisine 

yönelik tahminlerden yararlanabileceklerini belirtti. Janet Yellen FED'in faizleri düşük 

tutma niyetini anlatmak için yeni bir strateji ararken, FED'in 6 yıldır kullandığı 

araçlarından biri olan çeyrek dönem tahminlerinden yararlanabilir. FED'in ocak ayı 

toplantısının tutanaklarına göre politika yapıcılar, düşük faizleri işsizlik oranında 

yüzde 6.5 eşiğine bağlamaktan vazgeçmeyi planlıyor. İşsizlik oranının yüzde 6.6'ya 

inmesi ve ekonominin hâlen FED'in desteğine ihtiyaç duymasıyla, eski strateji 

nerdeyse tamamen kullanılmaz hale gelmiş durumda. 

 

 FED Açık Piyasa Komitesi'nin, 18-19 Mart'taki toplantı öncesinde, şimdi karşısında 

olan zorluk, kısa vadede faizlerin artacağı beklentisinin güçlenmesine izin vermeden, 

yüzde 6,5 düzeyindeki işsizlik eşiğinden uzaklaşmak olacak. Politika yapıcıların ocak 

ayı toplantısında tartıştığı seçeneklerden biri, politika adımlarının sinyalini, Ekonomi 

Tahminleri Özeti (SEP) olarak bilinen enflasyon, faiz, işsizlik ve büyüme öngörülerine 

dayandırmaları. Nitekim, SEP'in ileride daha da önemli olacağından şüphe etmediğini 

söyleyen RBS Captal Markets LLC'nin baş ABD ekonomisti Tom Porcelli, "FED elinden 

geldiği kadar bilgi vermeye çalışıyor ve bu iyi bir yol" demekte. 

 

 Bu arada, geçen hafta açıklanan ABD'de tüketici güveni endeksi, Şubat ayında 78.1'e 

geriledi. Endeks bir önceki ayda 79.4 seviyesindeydi. Bloomberg anketine katılan 82 

ekonomistin tahmin medyanı endeksin 80'e yükseleceği yönündeydi. Tahminler 75 

ile 86 arasında değişiklik gösterdi.  25 Şubat salı günü açıklanan bir başka veri olarak, 

ABD'de konut fiyatlarının Aralık ayında sona eren 12 aylık süreçte daha yavaş arttığı 

görüldü. S&P/Case-Shiller 20 şehrin emlak değerleri endeksi, Aralık 2012'den Aralık 

2013'e kadarki süreçte yüzde 13.4 artış gösterdi. Endeks Kasım'da yüzde 13.7 

yükselmişti. 
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 Euro Bölgesi cephesinde ise, Markıt imalat ve imalat dışı diğer sektör PMI verilerinin 

yanı sıra, enflasyon verileri dikkatle takip edilecek ve küresel piyasalar 6 Mart 

perşembe günü saat 14:45'de açıklanacak ECB kararlarına kitlenecek. Karanın 

ardından saat 15:30'de ECB Başkanı Draghi'nin vereceği mesajlar piyasaların ve euro-

dolar paritesinin yönünü belirleyecek. ECB'nin yüzde 0,25 düzeyindeki para politikası 

faizini 10 baz puan daha düşürerek, yüzde 0,15'e çekebileceği konuşuluyor.  

 

 ECB'nin faizleri bir miktar daha aşağı çekebilme ihtimalinin konuşulduğu geçen hafta, 

Avrupa hisseleri, 25 Şubat salı günü, Ocak 2008'den bu yana en yükseğe tekrar 

yükseldi. Jyske Bank A/S, BRFkredit A/S'yi satın alması sonrasında yüzde 11 ralli 

yaptı. Vivendi SA, karının düşmesi ve satışların analistlerin tahminlerinin altında 

kalmasıyla yüzde 1.1 geriledi. Fresenius Medical Care AG, 2014 kârının düşmesi ile 

yüzde 5.7 kayıp yaşadı.  

 

 Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 0.1'in altında yükselerek günü 338.39 puanda 

tamamladı. Endeks, FED Başkanı Janet Yellen'in Bernanke'nin açtığı teşvik azaltımı 

yolundan ilerleyeceğini açıklamasıyla, Ocak'taki yüzde 1.8'lik gerilemeden sonra, 

şubat ayında yüzde 4.9 yükseldi. Kopenhag'ta bulunan PFA Asset Management 

kıdemli stratejistlerinden Witold Bahrke, "Çin, piyasa katılımcılarının 'yaramaz 

çocuğu' olmayı sürdürüyor. Hisseler gönülsüz bir şekilde geri çekildi. Yükseklere 

ulaşmamızla birlikte, risk biraz daha aşağı yönde eğilim gösteriyor" ifadelerini 

kullandı. Bu noktada, 3 ile 5 Mart tarihleri arasında, Çin için açıklanacak olan imalat 

ve imalat dışı PMI verileri, Çin ekonomisinin genel hareketliliği açısından önemli bir 

tartışma konusu olmayı sürdürecek. 

 

 Bu arada, konu Çin'den açılmış iken, Çin'in para birimi Yuan, Aralık 2012'den bu yana 

ki en sert düşüşünü geçen hafta kaydetti.Ülkenin para piyasası oranı ise, 10 gündür 

devam eden düşüşünü sonlandırdı. Düşük para piyasası oranlarının yuan arzının fazla 

olduğunun sinyalini vermesiyle, Çin Merkez Bankası finansal sistemden fon çekiyor. 

Bununla birlikte, Çin Merkez Bankası'na yakın kaynakların verdiği bilgilere göre 

banka, yuanın işlem bandını genişletme kararı aldı. Çin Merkez Bankası, geçtiğimiz 

hafta yuanın dolar karşısında işlem gördüğü seviyeyi düşürme yolunda rehberliğe 

gitmişti. Piyasa profesyonellerine göre, merkez bankası, Çin bankalarını dolar alımı 

yapmaya teşvik ederek de döviz piyasasına müdahale etti. 

 

 Söz konusu karar, renminbi olarak da bilinen yuanın yedi aydır görülen en düşük 

seviyeye gerilemesine neden oldu. Çin Merkez Bankası, yuanın değerini düşürerek 
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spekülatörlerin süregelen bir yükselişten avantaj sağlamalarını önlemeye çalışıyor. 

Yuanın uluslararası ticaretteki yeri giderek artsa da para birimi yine de tam olarak 

dönüştürülebilir değil. Merkez bankası, yuanın belirli bir aralıkta dalgalanmasına izin 

veriyor. Şu an için bu aralık her iki yönde de (+/-) yüzde 1 olarak belirlenmiş 

durumda. 

 

 Birçok analist ve ekonomist merkez bankasının söz konusu bu aralığı bu yıl yüzde 

2'ye yükseltmesini bekliyor. Bant en son Nisan 2012'de yüzde 0,5'ten yüzde 1'e 

genişletilmişti. Sürekli olarak artan sermaye girişi, konut fiyatlarını yükseltip finansal 

sisteme nakit enjeksiyonu yaparak Pekin'in ekonomiyi yönetme çabalarını karmaşık 

hale getiriyor. Çin Merkez Bankası ile ticari bankalar Aralık ayında yaklaşık 45 milyar 

dolar değerinde döviz aldı. Yuanın zayıflaması, ürünleri ABD ile diğer yabancı 

piyasalarda ucuz hale getirerek ihracatçılara da yardımcı olabilir. Bu noktadan 

anlaşılıyor ki, Çin'in iç talebe ağırlık veren bir yeni büyüme modeline geçişi, değişen 

küresel ekonomik koşulları dikkate alarak, ertelediği ve para birimine değer 

kaybettirerek, yeniden ihracata dayalı bir büyümeye ağırlık vereceği hissediliyor. 

Türkiye'nin de, Çin ve diğer rakip ülkelerin kur politikası ataklarını dikkate alarak, 

TL'nin bu küresel rekabette doğru konumlanmasını sağlayacak ve Türk 

ihracatçısına destek olacak bir strateji üretmesi gerekmekte. 

 

 Bu arada, Çin'in en önemli siyasi danışma mekanizması olan 12. Çin Siyasi Danışma 

Konferansı (ÇSDK) toplantıları 3 Mart Pazartesi günü (bugün) başlıyor. Başkent 

Pekin'de Çin'in en üst seviyedeki siyasi danışma organı ÇSDK toplantıları,  Tiananmen 

Meydanı'ndaki Büyük Halk Salonu'nda başlayacak. Çin'in en üst düzey yasama organı 

ve siyasi danışma mekanizmasının yıllık toplantılarının başlamasıyla ülkede geçen 

kasımda Çin Komünist Partisi'nin kongresinde aldığı reform kararları yasal mecraya 

taşınacak.  

 

 Ülkenin dörtbir yanından gelen yetkililer ve etnik unsurların da temsil edildiği 

toplantılarda geçen yılki kongrede alınan kararlar masaya yatırılacak ve yeni kongre 

için gündem taslakları hazırlanacak. Çin'in en önemli siyasi etkinliği olan toplantılar, 

yurtiçinden ve dışından binlerce basın mensubunun ilgisini çekerken, bu yıl 3 binden 

fazla gazetecinin toplantıları izleyeceği belirtiliyor. Zira bir haftayı aşkın sürecek 

toplantılarda ülkenin kaderini belirleyecek konular görüşülüyor. 

 

 Toplantılarda, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in ekonomi sorunları, 

uyguladığı reform paketleri, çevre sorunları, yolsuzlukla mücadele, sosyal güvenlik, 

mülkiyet ve yerleşim ile ülkenin dış politikasına dair önemli kararlar alınacak. 
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Görüşmelerde ayrıca yargı reformunun derinleştirilmesi ve nüfus politikaları da 

tartışılacak. Ekonomi konularının başında kalkınmanın ve gayri safi milli hasılanın 

büyümesinin seviyesinden çok, "kalkınmanın kalitesi", konuların genel çerçevesini 

oluşturacak. Zira çevre ve ekolojik sorunların yoğun olarak gündeme geldiği ve 

gündelik hayatı da olumsuz etkileyecek boyutlara ulaşması, Çinli liderleri bu konuda 

önlem almaya ve somut adımlar atmaya itiyor.  

 

 Gelecek on yıllarda Çin'in potansiyel büyümesinin seviyesini düşürmeden, kalitesini 

artırmaya yönelik kararların bu tartışmalarda diğer bir baskın unsur olması 

bekleniyor. Küresel ekonominin karşılaştığı risklerin olası olumsuz etkilerinin Çin 

ekonomisine yansımalarını minimize edecek tedbirlerin alınması ve kararların 

uygulanması da bu toplantılarda görüşülecek.  ÇSDK, Çin Komünist Partisi'nin çatısı 

altında çok taraflı işbirliği ve siyasi danışma mekanizması yürütmek için 1949'da 

kurulmuştu.  

 

 Ülkede en üst düzey siyasi ve yargı danışma mekanizması olan ÇSDK, hükümete Çin 

toplumundaki her kesimden temsilcileri ve ülkedeki ünlü simaları bünyesinde 

barındıran bir düşünce kuruluşu şeklinde hizmet veriyor. ÇSDK çalışmalarını 

tamamladıktan sonra çalışmalarını 5 Mart'ta Çin Ulusal Halk Meclisi'ne sunacak ve 

taslaklar ülkenin en önemli yıllık olağan kongresinde görüşülecek. 

 
 

 1 Mart cumartesi günü Denizli'de açıklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) şubat 

ayı ihracat verilerine göre, ihracat hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 

oranında artarak 11 milyar 591 milyon 927 bin dolardan, 12 milyar 93 milyon 42 bin 

dolara yükseldi. Son 12 aylık dönemdeki (2013-2014) ihracat hacmi ise, bir önceki 12 

aylık döneme göre (2012-2013) yüzde 0,6 azalarak 153 milyar 439 milyon 469 bin 

dolardan 152 milyar 509 milyon 115 bin dolara geriledi. 

 

 Şubat ayında en fazla ihracat yapan sektör 1 milyar 836 milyon 129 bin dolar ile 

otomotiv endüstrisi olurken, bu sektörü 1 milyar 489 milyon 411 bin dolar ile 

hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 196 milyon 902 bin dolar ile de çelik sektörü 

takip etti. Türkiye'nin şubat ayında toplam ihracatının yüzde 82,4'ünü gerçekleştiren 

sanayi grubunda, 2013 yılının aynı ayına göre yüzde 4 artışla 9 milyar 966 milyon 803 

bin dolarlık ihracat gerçekleşirken, yüzde 14,9'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 

11,5 artışla 1 milyar 798 milyon 721 bin dolarlık ihracat, yüzde 2,7'sini oluşturan 

madencilik grubunda ise yüzde 17,9'luk azalışla 327 milyon 517 bin dolarlık ihracat 

yapıldı. 
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 Sanayi sektörü alt başlığında, toplam ihracat içindeki yüzde 61,8 paya sahip sanayi 

mamulleri sektörü ilk sırada yer aldı. Sanayi mamulleri sektöründeki en büyük payı 

ise yüzde 15,2 ile otomotiv sektörü aldı. Aynı dönemde en yüksek ihracat artışı yüzde 

37,1 ile fındık ve mamulleri sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü yüzde 25,0 ile su 

ürünleri ve hayvansal mamuller ile yüzde 19,7 ile de meyve sebze mamulleri izledi. 

 

 2014 yılı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatı en çok azalan sektör 

yüzde 55,5 ile zeytin ve zeytin yağı sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 45,1 ile gemi ve 

yat ürünleri sanayi ve yüzde 30,9 ile de tütün ve mamulleri takip etti. Türkiye'nin 

şubat ayında gerçekleştirdiği ihracatta ilk 10'da yer alan ülkeler sırasıyla Almanya, 

Irak, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Rusya, ABD, İspanya, Hollanda ve Birleşik Arap 

Emirlikleri oldu. TİM Başkanı Büyükekşi ise, 2014'te ihracatın gerek 2012 yılından 

gerekse 2013 yılından daha olumlu olacağına inandıklarını dile getirerek, 2014'te 

döviz kurlarının ulaştığı seviyenin ihracatı destekleyebilecek nitelikte olduğunu, bu 

olumlu koşulları lehlerine çevirmek için siyasi istikrar ve güven ortamının korunması 

gerektiğini, ihracata yönelik desteklerin çeşitlenmesi ve artırılması gerektiğini 

vurguladı. 

 

 Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin, Fed'in varlık alımlarını 

azaltması ve içerideki seçim atmosferine rağmen bu yıl dünya devlerini geride 

bırakarak yüzde 3,5 oranında büyüyeceği öngörülüyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) 

ile Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) verilerinden derlenen bilgilere 

göre Türkiye, küresel ekonomideki Fed kaynaklı değişimin gelişmekte olan 

ekonomileri olumsuz etkileyeceği beklentilerine karşın ABD, Avustralya, İngiltere, 

İsveç, Norveç, Japonya, Almanya, Avusturya, Fransa ve İtalya gibi çok sayıda gelişmiş 

ülkeden fazla büyüyecek. 

 

 Analistler, Türkiye ekonomisindeki toparlanma eğiliminin devam ettiğine ve 

ekonomik aktivitedeki ılımlı eğiliminin sürdüğüne dikkati çekerek, TCMB'nin 

sıkılaştırıcı yöndeki para politikası ve BDDK'nın son dönemde kredi büyümesine 

ilişkin aldığı tedbirlerin bu yıl büyüme üzerinde sınırlandırıcı etki oluşturacağını 

öngörüyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) Bakanı David Lidington da önceki gün, 

İngiltere hükümetinin, Avro bölgesindeki durumunun kötü olduğu bir dönemde 

istikrarlı büyüme sağlayan Türkiye'yi, Avrupa'nın tek yükselen ekonomisi olarak 

gördüğünü söylemişti. 
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 Türkiye, IMF'nin bu yılki büyüme beklentilerine göre, gelişmekte olan ekonomiler 

içinde de dikkati çekerken, büyüme oranıyla Arjantin, Brezilya, Bulgaristan, Mısır, 

Meksika ve Ukrayna'yı geride bırakıyor. Arjantin yüzde 2,7, Brezilya yüzde 2,3, 

Bulgaristan yüzde 1,6, Mısır yüzde 2,8, Meksika yüzde 3 ve Ukrayna yüzde 1,5 ile 

2014 yılında Türkiye'den daha az büyüyecek ülkeler arasında yer alıyor. Buna 

rağmen, başta Asya ülkelerinden Çin, Hindistan ve Endonezya, Türkiye'den yüksek 

gelmesi beklenen büyüme rakamlarıyla öne çıkıyor. Çin'in yüzde 7,5, Endonezya'nın 

yüzde 5,5 ve Hindistan'ın bu yıl yüzde 5,4 büyüyeceği tahmin ediliyor. 

 

 2013 yılında ABD ekonomisinin yüzde 1,9 oranında büyüme kaydettiği tahmin 

edilirken, IMF ocak ayı güncellemesinde bu trendin yükselerek devam etmesini 

bekliyor. IMF son yayınladığı büyüme raporunda ABD'nin 2014 yılı büyüme oranını 

0,2 puan yukarı yönlü revize ederek yüzde 2,8 seviyesine yükseltti. OECD ise bu yıl 

ABD'nin yüzde 2,9 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. IMF verilerine göre, 2008 

yılında yüzde 0,3 büyüyen ABD, 2009 yılında yüzde 2,8 küçüldü. ABD'nin büyüme 

verisi 2010 yılında yüzde 2,5, 2011 yılında yüzde 1,8 ve 2012 yılında yüzde 2,8 olarak 

gerçekleşirken, ülkenin büyüme trendinin bu yıl da devam etmesi bekleniyor. 

 

 IMF, 1990'lı yılların başından itibaren sağladığı istikrarlı büyüme performansı ile 

dünyanın güçlü ekonomileri arasında yer alan Avustralya'nın yüzde 2,8 ile ABD'yle 

aynı oranda büyümesini bekliyor. Geçen yılın son çeyreğinde GSYH'nın önceki 

çeyreğe göre yüzde 0,7 oranında artış kaydettiği İngiltere'de, IMF ve OECD yüzde 2,4 

büyüme gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Hizmet, sanayi ve ileri teknoloji sektörleri 

ağırlıklı ekonomisiyle dikkati çeken İsveç için de IMF ve OECD bu yıl yüzde 2,3 

oranında büyüme gerçekleşmesini bekliyor. IMF, dünyanın 7. büyük petrol ve 2. 

büyük doğalgaz ihracatçısı Norveç'in bu yıl 2,3 oranında, OECD ise yüzde 2,8 

oranında büyüyeceğini öngörüyor.  

 

 ABD ve Çin'den sonra dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olarak gösterilen Japonya 

için bu yıl IMF tarafından yüzde 1,2 büyüme beklenirken, OECD yüzde 1,5 ile daha 

iyimser bir büyüme gerçekleşmesini bekliyor. Sanayi devi Almanya için IMF, bu yıl 

yüzde 1,6 büyüme öngörürken, OECD bu rakamın 1,7 olmasını bekliyor. IMF bu yıl 

Avusturya'da yüzde 1,6, OECD ise yüzde 1,7 oranında büyüme olacağını beklerken, 

2008 krizi öncesi dinamizmini hala yakalayamayan Fransa için büyüme tahminleri 

IMF tarafından yüzde 0,9, OECD tarafından da yüzde 1 olarak öngörülüyor. Bu yıl 

İtalya büyümesinin ise IMF ve OECD tarafından yüzde 0,6 olacağı tahmin ediliyor. 
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 Gelişen piyasa ekonomilerinin büyüme oranlarına ilişkin endişeler artarken, gelişmiş 

ekonomilerin güçlenmesiyle yatırımcılar gelişen piyasa ETF'lerinden çıkışlarını 

hızlandırarak, Avrupa'ya kaydı. Uluslararası Ekonomi ve Finans Haber Ajansı 

Bloomberg'in verilerine göre, ABD'deki gelişen piyasa hisse ve tahvillerine  yatırım 

yapan ETF'lerden çıkışlar bu yıl 11.3 milyar dolar ile 2013 toplamı olan 8.8 milyar 

doların üzerine çıktı. Avrupa varlıklarına yatırım yapan fonlar yılın ilk 2 ayında 5 

milyar dolarlık ekleme yaptı. Avrupa varlıklarına 2013 toplamında 18 milyar dolarlık 

ETF yatırımı olmuştu. 

 

 Gelişen piyasa hisselerindeki kazançlar bu yıl, Çin ekonomisinin yavaşlaması, 

Türkiye'den Güney Afrika'ya birçok gelişen piyasa ekonomisinin oara birimlerinin 

değer kaybetmesi ve Ukrayna'daki eylemlerin jeopolitik gerilimi tırmandırmasıyla 

Avrupa hisseleri ile 2011'den bu yana en büyük negatif farkını kaydetti. Avrupa'da ise 

ekonomik güven Ocak'ta 9. ayında da artarak, 2011'deki borç krizinin tahribatından 

açılan yaraların iyileşmekte olduğuna işaret etti. 

 

 FED'in tahvil alım programını mart ayındaki toplantı sonrasında, bir 10 milyar dolar 

daha azaltabileceği ihtimalinin güçlü olmasına bağlı olarak, ülkelerinden sermaye 

giriş ve çıkışını yönetmeye çalışan önde gelen gelişmekte olan ülkeler, kademeli 

olarak faiz artırımlarını sürdürüyor. Nitekim, Brezilya Merkez Bankası, 27 Şubat 

perşembe günü, gösterge faizi yüzde 10,5'ten yüzde 10,75'e yükseltti. Banka, faiz 

artışlarının hızını düşürse de daha fazla artışa gitmek için kapıyı açık bıraktı. Faiz 

oranlarındaki artış ile ihracatçıların düşük performansı seçim yılında hali hazırda 

zaten zayıf olan büyümeyi tehlikeye atsa da merkezin adımları devam ediyor. 

 

 Faiz artışı ile beraber yapılan açıklamanın bir önceki açıklamaya göre önemli bir 

değişim göstermemesi, bankanın Selic olarak da bilinen faiz oranını yükseltmeye 

devam etmeye hazır göründüğüne işaret etti. Brezilya Merkez Bankası, faiz artışına 

Selic'in yüzde 7,25 ile tarihi düşük seviyede olduğu Nisan ayında başlamıştı. Söz 

konusu tarihte tüketici fiyatlarının yıllık artış hızı bankanın hedef aralığının üst sınırı 

olan yüzde 6,5 idi. Brezilya Merkez Bankası, böylece arka arkaya sekiz toplantıda faiz 

yükseltmiş oldu. Geçtiğimiz haziran ayında Brezilya'da yüzde 6,7'ye yükselen 

enflasyon oranı ise, ocak ayında yüzde 5,6'ya kadar geriledi. Tahminler, enflasyon 

artış hızının, hedef aralığın tam ortası olan yüzde 4,5'e yakın zamanda ulaşmasının 

beklenmediğini gösteriyor. 

 

 FED'in 22 Mayıs'tan beri sebep olduğu küresel piyasa kargaşasında, önde gelen 

gelişmekte olan ekonomilerin politika faizlerini arttırdığı, FED'in 'tapering'e başladığı 
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bir konjonktürde, Türk Hazinesi de, küresel dalgalanmanın yüksek seyrettiği bir 

konjonktürde, yabancı yatırımcılar ellerinden en fazla Türk tahvilleri çıkarırken ve 

tahvillerin ikinci el faizi daha mayıs ayı ortasında yüzde 4,8'lerin dahi altını görmüş 

iken, bugün yüzde 11,23'lere çıkmış olan faiz düzeyine rağmen, başarılı borçlanma 

ihaleleri yapmaya çalışıyor. Hazine, bu süreçte, Mart-Mayıs döneminde 49,8 milyar 

liralık iç borç servisine karşılık, 44,1 milyar lira iç borçlanmaya gidecek. 

 

 Vadesi gelen ödemelerin 4,6 milyar lirası dış borç servisi olmak üzere, Hazine toplam 

54,4 milyar lira borç ödeyecek. Hazine, bu dönemde 44,1 milyar lira da iç 

borçlanmaya gidecek. Söz konusu dönemde dış borçlanma yapılmayacak. 2014'ün 

Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 6'şar olmak üzere toplam 18 devlet tahvili ihalesi 

düzenlenecek. Hazine, mart ayında 16,9 milyar lira, nisan ayında 14,3 milyar lira, 

mayıs ayında ise 12,9 milyar lira iç borçlanmaya gidecek 

 

 Hazine Müsteşarlığının, Mart-Mayıs 2014 dönemine ilişkin İç Borçlanma Stratejisi'ne 

göre, martta 19,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 16,9 milyar liralık iç 

borçlanma, nisan ayında 16,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 14,3 milyar liralık 

iç borçlanma, mayısta ise 14,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 12,9 milyar liralık 

iç borçlanma yapılması planlanıyor. 

 

 Marttaki iç borçlanmanın 14,2 milyar lirası piyasadan, 2,7 milyar lirası kamuya 

satışlardan, nisandaki iç borçlanmanın 10,6 milyar lirası piyasadan, 3,7 milyar lirası 

kamuya satışlardan, mayıstaki iç borçlanmanın ise 11,9 milyar lirası piyasadan, 1 

milyar lirası da kamuya satışlardan oluşacak. Martta 21,4 milyar lira, nisanda 17,5 

milyar lira, mayısta ise 15,5 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 54,4 

milyar liralık ödeme yapılacak. 

 

 Bu ödemenin 4,6 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak. Öte yandan, mart ayında 

4,5 milyar lira, nisan ayında 3,2 milyar lira, mayıs ayında ise 2,6 milyar lira nakit bazlı 

faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, 

devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini 

içeren finansman geliri hedefleniyor. 

 

 Hazine,bu bilgilerin ışığında, bu hafta, 3 ve 4 Mart günlerinde 5 tahvil ihalesi 

düzenliyor. 3 Mart Pazartesi günü düzenlenecek iki ihalede, 5 yıl (1715 gün) vadeli, 6 

ayda bir yüzde 4,40 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili ile 5 yıl (1813 gün) 

vadeli, TÜFE'ye endeksli, 6 ayda bir yüzde 1,75 reel kupon ödemeli devlet tahvilinin 

yeniden ihracı yapılacak. 
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 Hazine, 4 Mart Salı günü ise 2, 7 ve 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihracını 

gerçekleştirecek. 2 yıl (721 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,35 kupon ödemeli, sabit 

kuponlu devlet tahvili ile 7 yıl (2443 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken 

faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Hazine, aynı gün, 10 yıl (3493 gün) vadeli, 

6 ayda bir yüzde 4,40 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini de yeniden ihraç 

edecek. 

 

 3 Mart Pazartesi günü (bugün) Türk ekonomisi için açıklanacak kritik önemde bir veri 

ise, TÜİK'in şubat ayı enflasyon verileri. Bu veriler öncesinde, 1 Mart cumartesi günü 

açıklanan İstanbul Ticaret Odası enflasyon verileri, İstanbul'da şubat ayında 

perakende fiyatlar yüzde 1,01, toptan fiyatlar yüzde 0,47 oranında arttığını gösterdi. 

Böylece, İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme Endeksi şubat ayında bir önceki yılın 

aynı ayına göre yüzde 8,15, toptan fiyatlar ise yüzde 10,70 arttı. 

 

 Oysa, aynı yıllıklandırılmış oranlar, 2013 yılı şubat ayında ücretliler geçinme 

endeksinde yüzde 7,61, TEFE'de ise sadece yüzde 5'di. Şubat 2013'de aylık bazda 

İstanbul Ücretliler Endeksi sadece yüzde 0,49 artmıştı. Geçen şubatta ise, İstanbul'da 

tüketici veya talep enflasyonu yüzde 1,01 arttı. TEFE'de ise, 2013'e göre aylık 

enflasyon yüzde 0,41'den, yüzde 0,47'ye çıktı. İstanbul TÜFE'si, son 10 yıl içinde, 

2006'daki aylık bazdaki yüzde 1 sonrası en yüksek değer. TÜİK'in 2013 yılı şubat ayı 

TÜFE artış oranının yüzde 0,3 olduğunu dikkate aldığımızda, TÜİK'in açıklayacağı 

2014 şubat ayı oranı İTO'nun oranına yakın çıkar ise, TÜİK'in yıllıklandırılmış 

manşet enflasyonun yüzde 8,5'e sıçraması gündeme gelebilir. 

 

 Bu arada, 27 Şubat'ta açıklanan tüketici güven endeksi, 2012 yılı ekim ayından beri 

ilk kez, yüzde 70'in altına sarkarak, 69,2 puanla ile, son 26 ayın en kötü verisi oldu. 

Endeks, 2008 yılı kasım ayında, küresel kriz patlak verdikten sonra, yüzde 68,8'i 

görmüş ve aralık ayında bile yüzde 69,9'a toparlamıştı. Yani, tüketici güveni, 17 

Aralık süreci sonunda, hesaplandığı günden bu yana ki en kötü düzeyine inmiş 

durumda. 

 

 2013 yılı kasım ayında 114,8 milyar dolara kadar yükselmiş olan brüt döviz rezervleri, 

7 Şubat itibariyle 102,5 milyar dolara geriledikten sonra, 14 Şubat haftasında 103,2 

milyar dolara, 21 Şubat haftasında ise 104,3 milyar dolara yükselirken, net 

kullanılabilir döviz pozisyonu 7 Şubat'ta  33,4 milyar dolardan, 21 Şubat'ta 33,1 

milyar dolara gerilemiş durumda. Altın mevcudu ise 20 milyar dolar civarında, yani 

19,85 milyar dolar düzeyinde seyretmeyi sürdürüyor. 
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 Tüzel kişiliklerin DTH toplamı 2013 yılı aralık ayı sonunda 50,4 milyar dolar iken, 31 

Ocak'ta 49,6 milyar dolara geriledikten sonra, 7 Şubat'ta yeniden 50,4 milyar dolara 

ve 14 Şubat'ta  53,6, 21 Şubat'ta ise 53,7 milyar dolara yükseldi. Gerçek kişilerin DTH 

toplamı ise, 2013 yılı aralık ayı sonunda 69 milyar dolar iken, 7 Şubat'ta 73,6 milyar 

dolara ve 14 Şubat'ta ise, ciddi bir sıçrama ile, 80,9 milyar, 21 Şubat'ta ise 81 milyar 

dolara ulaşmış durumda. Gerçek ve tüzel kişilerin 21 Şubat itibariyle 134,8 milyar 

doları aşan yabancı para cinsinden mevduat toplamı, doğal olarak yeni bir rekor. Bu 

durumda, Türkiye'de gerçek ve tüzel kişilerin dolar kuru 2,20 TL'nin altında 

seyrettikçe, gayet tempolu bir şekilde, yeniden yükseleceğini düşündükleri döviz 

kurları nedeniyle, döviz biriktirmeyi sürdürüyor. 

 

 Yurtdışı yerleşiklerin yatırım portföy giriş ve çıkışları azısından, 7 Şubat haftası net hs 

çıkışı 57 milyon dolar olarak gerçekleşirken, dibs çıkışı 1 milyar 183 milyon dolara 

ulaştı. Repo çıkışı ise 682 milyon dolar oldu ve sadece 7 Şubat haftası net portföy 

amaçlı yabancı sermaye çıkışı 1 milyar 922 milyon dolar oldu. Bu durumda, sadece 7 

Şubat'ta bile, neredeyse 2013 yılı aralık ile 2014 yılı ocak aylarının toplamı kadar net 

portföy amaçlı sermaye çıkışı oldu. 

 

 14 Şubat haftası, net hs girişi sadece 151 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 21 

Şubat haftası ise net hisse senedi yatırım çıkışı 111 milyon dolar oldu.14 Şubat'ta 

dibs girişi ise 231 milyon dolar iken, 21 Şubat'ta 199 milyon dolarlık dibs pozisyon 

çıkışı olmuş. Yabancılar, 14 Şubat'taki 308 milyon dolar repo pozisyonundan çıkışın 

üstüne,  21 Şubat'ta 172 milyon dolar daha çıkarmışlar. 24 Mayıs'ta 170 milyar doları 

aşarak yeni bir rekor kırmış olan yabancı sermayenin yatırım portföy büyüklüğü ise, 7 

Şubat haftası 111,7 milyar dolara kadar küçülmüş iken, 14 Şubat haftası 119,4 milyar 

dolara toparlamış durumda. 

 

 Daha 2013 yılı ocak-mayıs döneminde, 80 milyar dolara ulaşmış olan hisse senedi 

portföy büyüklüğü, geçtiğimiz ocak ayı sonunda 44,8 milyar dolara kadar geriledikten 

sonra, 14 Şubat haftası 48,3 milyar dolara toparlamış durumda. 60 milyar dolarlara 

yükselmiş olan yabancıların DİBS portföyü ise, ocak sonu 47,1 ve 7 Şubat haftası 47,2 

milyar dolara geriledikten sonra, 14 Şubat haftası 48,1 milyar dolara toparlanmış. 

Yabancıların Türk bankalarında YP mevduat büyüklüğü ise, daha ocak ayı sonunda 

21,6 milyar dolar iken, 7 Şubat'ta 16,5 milyar dolara gerilemiş ve 14 Şubat haftası 

yeniden 22,6 milyar dolara toparlamış gözüküyor.  
 


