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ÖNSÖZ
ABD’de 2007 yılında konut piyasası kaynaklı sıkıntıların, finansal piyasalarda istikrarsızlığa
neden olarak tetiklediği, daha sonra da likidite krizine dönüşerek tüm dünyaya yayılan
küresel krizden çıkış ve normalleşmeye geçiş sürecinde, dünya ekonomisinde yeni
dengelerin oluştuğunu izliyoruz. Hala “kalıcı ve sürdürülebilir büyüme” ye geçişle ilgili güven
ortamının oluşmadığı küresel konjonktürde, ekonomilerin potansiyel büyüme oranlarının,
hem gelişmiş hem de gelişen ülkelerde eski seviyelerden uzakta oluştuğu ve daha yavaş
büyüme dönemine geçildiği söylenebilir.
Ekonomi ve para politikalarının geçmiş dönemlerden farklı noktalarda ve farklı yöntemlerle
dengelenme çabasını içeren böylesine zorlu geçiş döneminde ise, hem normalleşmenin ne
yönde gelişeceği, hem de bu varsayımla oluşturulan makroekonomik öngörülerin ne kadar
gerçekçi olduğu daha fazla sorgulanabilir hale geliyor.
Dolayısıyla “küresel olarak volatilitenin yüksek kalacağı” ana teması üzerine oluşturduğumuz
Görünüm 2015 Raporumuzda, ekonomik görünüm ve piyasa dengelerine yönelik
beklentilerimizi paylaşırken, yeni dengelenme süreci ile ana senaryolar ve alışılageldik
dengelerde farklılaşmalar gibi kritik unsurların da göz önünde tutulmaya çalışıldığını
belirtmek isteriz.
Bu raporda aynı zamanda, yeni dünya dengelerinin gözetildiği bir Türkiye ekonomisi
görünüm değerlendirmesini bulacaksınız. Bunun en çarpıcı yansıması ise, geçmiş dönemde
kırılganlıklar olarak karşımıza çıkan dengelerin yeni dönemde destek unsurları haline
geldiğinin gözlenmesi olacaktır.

KÜRESEL ÖZET: “Düşük Volatilite” geride kalırken

2014,
öngörülerimiz
çerçevesinde,
küresel
ekonominin, istikrar ve kalıcılık konusunda
belirsizlikler içermesine karşın, genel olarak
büyüme trendini koruduğu; bu görünümün
de gelişmiş ekonomilerin para politikalarında
geleneksel olmayan yöntemlerle yürüttüğü
genişlemeci araçları kademeli bir şekilde
çekmesine zemin yarattığı bir yıl oldu. Bu yılı,
para politikalarında normalleşme döneminin
ilk işaretlerinin alındığı dönem olarak da
adlandırabiliriz. Geçen yıl %3,3 büyüyen küresel
ekonominin bu yıl yine %3,3, gelecek yıl ise %3,8
büyüyeceği öngörülüyor. Gelişmiş ekonomilerin
büyümeye katkısında artış gözlenirken; gelişen
ülkelerin geçmişe göre daha zayıf büyümeleri
dikkat çekiyor.
Diğer taraftan, öngörülerimizde yer almayan
ve beklenmeyen rahatlatıcı bir gelişme olarak,
uzun kriz döneminin arkasından gelen böyle bir
normalleşme döneminin aynı zamanda, yıl başında
ve son dönemde yaşanan dalgalanma dışında,
“düşük volatilite”yi de devam ettirmesi oldu.
Halbuki genel bekleyiş, normalleşme çabalarının
“yüksek volatilite”yi de beraberinde getirmesi
yönündeydi.
Nitekim, volatilite endeksinin (VIX), finansal
piyasalarda artan tansiyonla Şubat başında 20’nin
ve Ekim ayında 30’un üzerine çıkması dışında, yıl
genelinde 10-17 gibi dar bir bantta ve daha çok da alt
banda yakın olarak hareket ettiğini izledik.
“Düşük volatilite” ortamının korunmasında en büyük
etken de, merkez bankalarının geleneksel olmayan
genişlemeci politika uygulamalarını kademeli olarak
azaltarak sürdürmeleri; aynı zamanda destekleyici
para politikası yaklaşımının korunacağına yönelik
güven ortamını güçlendiren söylemleri oldu.
Ancak,
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2015

yılında

“düşük

volatilite”

ortamının sürmesinin iyimser bir tahmin
olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Öncelikle,
küresel ekonomi ve para politikalarının yönlendirici
gücü olan ABD ekonomisi ve merkez bankası,
genişlemeci para politikasından uzaklaşan bir
yönde ilerliyor. Geleneksel olmayan yöntemler
devreden çekiliyor; ekonominin hazır olduğuna
yönelik güven ortamının oluşması halinde de,
geleneksel önlemler uygulamaya konacak.
Normalleşme
sürecinin
gerçek
anlamda
başlamasına aday böyle bir yılda da, finansal
oynaklıkların boyutu ve frekansının artması
beklenmesi gereken bir gelişme olacaktır ki;
Eylül ayından itibaren yaşadığımız son küresel
dalgalanmanın, finansal piyasalara bunun ön
sinyalini verdiğini düşünüyoruz.
Volatilitede artış beklentimizin diğer önemli
bir dayanağı, gelişmiş ekonomi ve merkez
bankalarının duruşu arasında belirginleşen
ayrışma. Şöyle ki, ABD ve İngiltere gibi,
sorgulanmaya devam etse de, göreceli olarak
daha güçlü büyüyen ekonomilerde para
politikasında sıkılaştırma duruşu ana eğilim
olarak belirirken; Euro ve Japonya gibi, büyümede
aşağı yönlü risklerin arttığı ekonomilerde
genişlemeci politika önlemlerinin devam etme
ihtiyacı bulunuyor. Gelişmiş ülkeler arasında
tamamen zıt yönde oluşan bu politika duruş
farklılığı, küresel ekonomik görünüm ve finansal
piyasalarda öngörülerin sağlıklı ve doğru zamanlı
gerçekleşmesinde sıkıntılara neden olabilecek;
bu da oynaklığı yükseltecektir.
Gelişmiş ekonomilerde ortaya çıkan bu
farklılaşmanın arkasındaki nedenlere, kritik
bölge ekonomileri olarak tek tek bakarak,
2015 küresel öngörülerimizi ortaya koymaya
çalışalım. Küresel ekonominin yönlendirici gücü
olan ABD ekonomisiyle başlayacak olursak,
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olumsuz hava koşullarının dramatik etkisiyle
yılın ilk çeyreğinde %2,1’lik keskin bir daralma;
ikinci ve üçüncü çeyreklerde ise, sırasıyla %4,6
ve %3,5’lik güçlü büyüme rakamları; ancak
aynı zamanda talep ve istihdam tarafında
zayıflıkların da eşlik etmesi nedeniyle,
’’sorgulanabilir toparlanma’’ ile geride bırakan
bir ekonomik görünüm çizmek mümkün.
Genel olarak, istihdam ve konuttaki iyileşmenin
henüz “kalıcı ve sürdürülebilir” büyüme
görünümü açısından yeterli güven ortamını
oluşturamadığını izliyoruz. Fed politikasının
sıkılaştırma
adımlarının
zamanlaması
ve hızında kritik gösterge olan istihdam
piyasasında, işsizlik oranının %5,9’a inerek
Temmuz 2008’den sonra en düşük orana
ulaşmış olmasına karşın, geniş veri setinde
(uzun dönem işsizlik oranı, kısa süreli istihdam
edilenler, işgücüne katılım oranı, ücret artışları
gibi) zayıflıkların gözlenmesi, ekonomik
görünümle ilgili temkinli bir tutum izlenmesine
neden oluyor.
Ayrıca, Euro bölgesi zayıflığının küresel
ekonomiye etkisi de başka bir endişe kaynağı.
Bu bakış açısı altında, biz de ABD ekonomisiyle
ilgili ana senaryomuzu, 2015 yılında ılımlı
büyümenin devam edeceği; dolayısıyla büyüme
hızının, gelecek yılın ilk yarısı sonuna doğru
gerçekleşmesi öngörülen faiz artırımlarının
başlama zamanıyla ilgili olarak, ‘düşük’ faiz
ortamından herhangi bir ‘erken çıkış’a neden
olmayacağı üzerine kuruyoruz. Büyümede
aşağı yönlü risklerin artması durumunda
ise, faiz artırımının ötelenmesi gündeme
gelebilecektir.
Büyüme görünümü ve finansal göstergeler
arasındaki etkileşimde, ekonomik aktivitenin

gücü ve yılın ilk çeyreği sonundan itibaren ağırlığı
artan jeopolitik risklerin fiyatlandığı ABD 10 yıllık
tahvil faizlerinin yıl başındaki %3,0 seviyesinden
çarpıcı bir şekilde %2,30’lara kadar gerilemesi
öngörülmeyen bir gelişmeydi. Benzer şekilde, yılın
üçüncü çeyreği sonunda, çıkış stratejisinin hızına
yönelik endişelerle, %2,60’lı seviyelere çıkış ve son
çeyrek başında da %2’lerin altına iniş hareketleri
de aynı derecede şaşırtıcı oldu.
Bu durumda, ana senaryo Fed’in ilk faiz artışını 2015
ortasında yapabileceği bir makro ekonomik ortama
yönelik olarak kalsa da, büyüme görünümüne
ilişkin beklentilerin yön değiştirmesine bağlı
olarak, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %2-3 gibi
geniş bir bantta hareket ettiği gözlenebilir.
“Ilımlı büyüme” ana senaryosunda, ‘para
politikasının normalleşme’ sürecinde etkili
olabilecek unsurları ise, geniş veri seti altında
istihdam piyasası, enflasyon ve ücret artışları,
ekonomik aktivite göstergeleri, konut piyasası,
tahvil alımlarının sona erdirilmesi sonrasında
tahvil stokuyla ilgili izlenecek strateji, bütçe ve
borç dinamikleri, Fed’in yeni para politikası kurulu
şeklinde sıralayabiliriz.
Küresel ekonomide diğer önemli bir dinamik olan
Euro bölgesi ise, şimdiye kadar alınan önlemlere
rağmen, enflasyonun düşük, ekonomik aktivitenin
de zayıf kaldığı bir görünüm sunuyor. Bölge
ekonomisinde büyümenin yılın ikinci çeyreğinde
durma noktasına geldiği, işsizliğin halen oldukça
yüksek ve enflasyonun azalmaya devam ettiği
‘durgunluk’ ortamında, büyüme dinamikleri
kırılganlık oluşturmaya devam ediyor.
Bu
kırılganlık
aynı
zamanda,
Avrupa
merkez bankasının (AMB) kredi aktarım
mekanizmasını harekete geçirmeye odaklı
likidite önlemlerini içeren ve proaktif olarak
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nitelendirebilecek politika yaklaşımı için de
destekleyici bir zemin sunuyor.
İngiltere ve ABD başta olmak üzere görece daha
güçlü büyüyen gelişmiş ülke merkez bankalarının
faiz artırımına başlamasıyla gerçekleşmesi
beklenen ‘para politikasında normalleşmeye
dönüş’
sürecinde,
AMB’nin
genişlemeci
yanda kalarak farklı bir görünüm yansıttığını
söyleyebiliriz. Haziran ve Eylül toplantılarında
faiz göstergelerinde indirime giden ve TLTRO
(hedefli uzun vadeli refinansman) ihaleleriyle
likiditeyi artıracak olan AMB, yeni bir niceliksel
genişleme sürecinin de arifesinde. AMB’nin,
büyüme ve deflasyon risklerini kontrol altına
almaya çalışması açısından, gelenekselden daha
cesur davranmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
Bu noktada, ekonomik göstergelerin gelişimi ve
para politikası önlemlerinin etkinliği belirleyici
olacaktır.
Geçmiş deneyimler gösteriyor ki, alınan bu
genişlemeci para politikası önlemlerinin finansal
göstergelerden ziyade reel ekonomiye ne
oranda yansıyacağı daha kritik olacaktır. Bölge
ekonomisinde daha önceki deneyimlerde, gerek
bankaların sağladığı ucuz likiditenin reel sektöre
aktarılmasında, gerekse de büyüme rakamlarına
yansımasında maalesef arzu edilen sonuçlara
ulaşılamadığını görüyoruz.
AMB’nin gelenekselden daha cesur davranmasının
beklendiği 2015 yılında, para politikası kurulunun
‘oylama sistemi’nin değişecek olması kritik
bir unsur haline geliyor. Bu yılın başında
Letonya’nın da dahil olmasıyla 18 ülkeye çıkan
Euro birliği, 2015 başında Litvanya’nın da dahil
olmasıyla 19 üyeye ulaşmış olacak. Litvanya’nın
19. ülke olarak dahil olmasıyla, kuruldaki üye
sayısı 25’e çıkacak (19 merkez bankası başkanı
ve 6 yönetim kurulu üyesi); her üyenin eşit
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önemde oy hakkına sahip mevcut durumdaki
oylama sistemi değişecek. Aralarında Başkan
Draghi’nin de bulunduğu 6 yönetim kurulu üyesi
her toplantıda oy hakkına sahip olmaya devam
edecekken, her ay Euro Bölgesi’ne dahil 19 ülke
merkez bankası başkanından 4’ünün oy hakkı
bulunmayacak.
Uygulamanın temeli, 19 merkez bankasının
‘ülke büyüklüğü’ kriteriyle, 1. Grup (Almanya,
İspanya, Fransa, İtalya, Hollanda) ve 2. Grup
(kalan 14 ülke) olarak iki gruba ayrılması
ve alınacak kararlarda, 1. Gruba üye 5 ülke
merkez bankasının her ay 4 oy, 2. Gruba üye
14 ülke merkez bankasının ise her ay 11 oy
hakkı bulunmasına dayanıyor. Böylece, mevcut
durumda 24 oy üzerinden alınan kararların,
2015 ve sonrasında 21 oyla alınmasıyla, AMB’nin
6 kişilik yönetim kurulunun karar alma
sürecindeki gücü artmış olacak.
Ayrıca, mevcut koşullarda her ay yapılan faiz
toplantılarının 2015 sonrasında 6 haftada bir
yapılacağı söylemleri ile birlikte, ‘tutanakların’
da
açıklanmaya
başlanacak
olmasının,
piyasa beklentilerinin şekillenmesi ve merkez
bankasının piyasayla iletişimin şeffaflaşması
noktasında daha etkili olacağı düşünülebilir.
Para politikası tarafındaki ‘netlik’ ve bu yönde
cesur adımların atıldığı mevcut ortamda,
ekonomik aktivitede ‘toparlanma’ ve enflasyonda
‘canlanma’
beklentilerinin
iyimserliğini
kaybettiğini izliyoruz. İşsizlik oranı, bölgenin
tamamında, 2013 Mart - Eylül dönemindeki %12
‘sürdürülemez’ seviyeden, bu yılın Eylül ayında
%11,5’e kadar inmesine rağmen, halen oldukça
yüksek ve çevre ülkelerde daha da kötü.
Yılın ilk çeyreğinden beri yüksek seyreden
jeopolitik risk algısının iş dünyası üzerindeki
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olumsuz etkisi, bölgede faaliyetlerin zayıf kalma
nedenlerinin başında geliyor. İlk çeyrekteki
%0,1’lik büyüme sonrası, büyümenin ikinci
çeyrekte sıfır ile durma noktasına gelmesinde,
%0,2 daralan Almanya ekonomisinin etkisi
büyük. Göstergeler, yılın kalanı için ekonomide
toparlanma belirtileri göstermekten uzak
kalırken, canlanma için hem AMB önlemlerinin
büyüme ve deflasyon riskleri karşısında etkin
çalıştığının gözlenmesini, hem de küresel
ekonominin yönlendirici gücü olarak ABD
ekonomisinde kalıcı ve istikrarlı bir büyüme
görünümüne
yönelik
güven
ortamının
oluşmasını gerekli görüyoruz.

hükümet, bu yılın Nisan ayında, satış vergisini
%5’ten %8’e yükseltirken, yaklaşık 4,2 milyar
dolarlık mali destek paketi açıkladı. Kamu
borcunu dizginlemek için, satış vergilerini
artırmaya devam etmesi bekleniyor.

2008 küresel krizinin etkisiyle ekonomisi daralan
Japonya, yende orta vadede yaşanan çarpıcı
boyuttaki değer kazancının etkisiyle, bir türlü
istikrarlı büyüme trendi yakalayamayarak,
gelişmiş ekonomiler arasında diğer bir
kırılganlığı oluşturuyor. Hali hazırda uygulanan
ekonomiyi canlandırma ve deflasyonu önlemeye
yönelik politikaların ekonomik büyümeye katkısı
ise etkili bir biçimde hissedilemiyor.

Büyümenin öncü göstergelerinden PMI imalat
endeksinin 2013 yılının ilk çeyreğinden beri
yakaladığı artış trendini, bu yılın ikinci çeyreğinde
kaybettiği ve ilk çeyreğe göre 5 puan düşerek
ortalama 50,3’e gerilediği; üçüncü çeyrekte ise 1,2
puanlık artışla 51,5 seviyesine hafif bir toparlanma
gösterdiği görülüyor.

Aralık 2012’de iktidara gelen Liberal Demokrat
Parti lideri Abe’nin öncelikli politikası, parasal
genişleme programı ile deflasyonun yok
edilmesi ve büyümeye destek verilmesi ile
kamu harcamalarının artırılarak ekonominin
canlandırılmasıydı. Böylece, Japonya Merkez
Bankası (BoJ) bilançosu, Abe’nin iktidara geldiği
günden beri %81’lik artış kaydetmiştir.
Abe’nin başa geldiği dönemde, Japonya
ekonomisi bir yandan deflasyon problemiyle
karşı karşıya iken, diğer yandan da yüksek
kamu borcu sorunuyla mücadele ediyordu.
Kamu borcunun GSYİH’ye oranı %220’lere
ulaşmıştı.
Kamu
borcunu
dizginlemek
için satış vergilerini artırma yoluna giden

Öte yandan, satış vergilerinin artırılması ve diğer
vergilerde yapılacak düzenlemeler, büyüme
endişelerini de beraberinde getiriyor. Nisan
ayında satış vergilerinin artırılmasının ardından,
ilk çeyrekte yıllık %6 büyüyen Japonya ekonomisi,
ikinci çeyrekte yıllık bazda %7,1 daralarak 2009
yılının ilk çeyreğinden beri en şiddetli küçülmeyi
gösterdi.

Büyümede aşağı yönlü risklerin artması
karşısında, BoJ’nin Abe hükümetinin göreve
geldiği Aralık 2012’den bu yana genişlemeci
para politikalarını uygulamaya devam ettiğini
görüyoruz. Genişlemeci politikaların etkisiyle de,
genel olarak yene değer kaybettirme eğiliminin
hakim olduğu izleniyor.
Ancak, yendeki değer kaybının dış ticaret verilerine
etkisinin sınırlı kaldığı da bir gerçek. Kriz öncesi
dönemde dış ticaret fazlası veren bir ekonomi
olan Japonya eski günlerinden artık çok uzak.
Dış açık, 2014’ün ilk çeyreğinde 1,4 trilyon yene
kadar çıkarak, 2012 Ocak ayından beri en yüksek
değerini kaydetti. Açığın Eylül’de 0,9 trilyon yene
inse de, beklenen toparlanmayı sağlayamadığı
izleniyor. Bunda da, 2007-2012 döneminde
yende ciddi boyuttaki değer kazancının
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etkili olduğu söylenebilir.
BoJ’nin üzerinde önemle durduğu diğer bir
konu olan deflasyonla mücadelede ise, %2’lik
enflasyon hedefine ulaşılamadığı görülüyor.
Vergi etkisinden arındırılmış TÜFE oranı, Eylül’de
%1 ile hedefin altındaki seyrini devam ettiriyor.
İzlenen genişlemeci politikaların etkisiyle, yenin
son dönemdeki değer kaybının fiyatları yukarı
iteceği ve bu etkinin de 6-8 ay gibi bir sürede
gerçekleşebileceği öngörülüyor. Nitekim, BoJ’nin
Ekim sonunda parasal genişleme programını
arttırdığı görüldü.
Diğer taraftan, istihdam piyasası verileri son
dönemde olumlu sinyaller veriyor. İşsizlik oranı
düşüş trendinde, işgücüne katılım oranı ise artış
trendinde.
Ekonomik konjonktürü özetlemek gerekirse, iç ve
dış talebin zayıf seyrettiği mevcut ortamda, Abe
hükümetinin bir taraftan yüksek kamu borcu ile
mücadele ederken, diğer yandan talebi canlandırıcı
politikalar uygulamak zorunda kaldığı söylenebilir.
2015 yılında yeni vergi artışına ait söylemlerle
birlikte, son açıklanan ek likidite desteğine
ek olarak, yeni teşvik paketleriyle ekonomiyi
canlandırma yoluna gidileceğinin de sinyallerinin
verildiğini görüyoruz.
Küresel ekonomiye etkisi açısından gelişmiş
ülkeler grubunda ilk sıralarda yer almamasına
karşın, büyümenin gücü ve faiz artırımına
yakınlık açısından İngiltere ekonomisinin 2015
yılında ilgi çekeceğini düşünüyoruz. İngiltere’de,
küresel kriz sürecinde gerçekleştirilen genişleme
operasyonlarının reel ekonomiyi canlandırmada
etkili olduğu söylenebilir.
Ekonomideki toparlanmanın 2013 ilk çeyreğinden
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itibaren istikrar kazanmaya başladığı ve sürekli
bir büyüme trendine girdiği görülüyor. Ekonomik
güçlenme küresel projeksiyonlara da yansıyor. Bu
yılın büyüme tahmini %2,9’dan %3,2’ye çıkarken;
İngiltere merkez bankasının (BoE) tahmini %3,5.
BoE’nin para politikasını normalleştirme ve faiz
artırımına başlama zamanıyla ilgili kararlarında
etkili olacak diğer bir unsur olarak konut
piyasasında ise, ikinci çeyrekte fiyatlardaki
yıllık artışın %10,2’ye çıkarak, geçen yılın son
çeyreğindeki %5,5’lik artışın neredeyse iki katına
ulaştığını görüyoruz.
Konut fiyatlarındaki hızlı artış, ’’yeni bir
konut balonu var mı?’’ sorusunu beraberinde
getirmesine karşın, konut kredilerine ilişkin
endişeler nedeniyle, BoE’nin faiz artışlarının
aşamalı ve sınırlı olacağı yönündeki vurgusu
dikkat çekiyor.
Öte yandan, istihdam piyasasında resmi hedeflere
göre daha hızlı bir iyileşme sözkonusu. İşsizlik
oranı, yıl başındaki %7,2’den Ağustos’ta %6’ya
düşerek, %7’lik hedefin altında bir seyir izliyor.
Ilımlı ücret artışları ve enflasyonun seyri,
BoE’nin ilk faiz artırımı konusunda daha temkinli
davranabileceği beklentilerine neden olsa da,
genel olarak, ekonomik büyüme ve istihdam
piyasasının olumlu seyrinin faiz artırımı açısından
gereken ekonomik koşulların oluşmakta olduğuna
dair görüşlerin ağırlık kazanmasına neden oluyor.
BoE’nin son faiz toplantılarında, 9 üyeli komitedeki
2 üyenin faiz oranının 25 baz puan artırılması
yönünde oy kullandığını gördük.
Küresel ekonomide en büyük ikinci güç olan
Çin ekonomisine ilişkin en büyük endişe,
%7,5’lik büyüme hedefinin yakalanamayacağı
noktasında ağırlık kazanıyor. İçeride, konut

Halk Yatırım
Görünüm 2015

sektöründe artan endişeler ve iç talepteki
zayıflık karşısında, yılın 9 aylık döneminde,
uygulanan teşvik paketleriyle ancak yakalanan
%7,4’lük büyüme; küresel tarafta ise, büyümenin
sağlanamadığı Euro Bölgesi ile hala büyümenin
kalıcılığı ve gücünün sorgulandığı ABD ekonomisi
kaynaklı zayıf kalan dış talep; likidite koşullarının
daha az destekçi görünümü gibi unsurlar büyüme
tarafındaki kaygıları haklı kılıyor.
Hükümetin 2013 hedefi olan %7,5 büyüme oranının,
%7,7’lik gerçekleşmeyle sağlanması sonrasında,
2014 için de aynı hedefi koruması, görece yüksek
beklentiler için hayal kırıklığı yaratmış olsa da,
gelinen mevcut durumda hükümetin öngörülerinin
‘yerindeliğine’ işaret ediyor.
Yılın ilk çeyreğinde %7,4 büyüyen Çin ekonomisinin,
“sert iniş” endişelerinin canlanmasıyla Nisan
ayından itibaren atılan, i. ‘mini teşvik’ paketi;
ii. seçilmiş bankalar için rezerv karşılıkların
düşürülmesi; iii. küçük ve orta boy işletmelere
getirilen vergi avantajı; iv. artan alt yapı harcamaları
ile ‘kamu destekli’ kıpırdanmaya rağmen, ikinci
ve üçüncü çeyreklerde sırasıyla %7,5 ve %7,3’lük
büyüme oranlarının ancak yakalanabildiğini
görüyoruz.
Küresel ve iç talepteki zayıf ortamda, ilk çeyrek
sonunda kaygıları artıran özel sektör iflas riski bir
ara ana gündem maddesi olsa da, endişeleri azaltan
gelişmeler sonrasında, konut piyasasındaki
olumsuzluğun ana makro risklerden biri olarak
kaldığı gözleniyor.
İkinci çeyrekte belirginleşen emlak piyasasındaki
yavaşlamanın, imalat ve hizmet sektörü
aktivitelerine
üçüncü
çeyrekte
olumsuz
yansıdığı görülüyor. Sanayi üretim verilerindeki
büyümenin Ağustos ayında yıllık bazda %6,9’a
gerilemesi sonrasında Eylül’de %8,0’a kadar

yükselmesine karşın sert iniş riskini yeniden
öne
çıkarması
karşısında,
2014 resmi
büyüme hedefinin ek bir teşvik olmadan
yakalanamayacağı; ilave teşvikler gelmediği
durumda ise, hükümetin büyüme tahminlerinde
revizyona gitmek zorunda kalabileceği olasılığı
öne çıkıyor.
Zayıf iç talebin tüketici fiyatları ve ithalatta
gerileme, zayıflayan yatırımların ise üretici
fiyatlarında düşüş olarak yansıdığı makro
ekonomik görünümde, ihracatın da küresel
talep tarafında karşılık bulamamasıyla, teşvik
beklentilerini ‘zorunlu’ kıldığı görüşlerinin,
istihdam yaratabilmek için %9,5-10 oranındaki
istikrarlı büyümenin sağlanması gerektiği
noktasında ayrı bir zemin bulduğunu düşünüyoruz.
Küresel ekonomide son fakat geçmiş yıllardaki
kadar güçlü olmasa da hala önemli büyüme
dinamiği olan Gelişmekte Olan Ülkelerin (GOÜ)
görünümünde, gelişmiş ülkeler arasındaki
büyüme ve para politikası ayrışmasının farklı
etkilere neden olacağı söylenebilir.
Daha güçlü bir görünüm sunan ABD ekonomisini,
küresel ekonomi üzerindeki olumlu etkisini
de göz önüne aldığımızda, ihracata dayalı
gelişmekte olan ve Asya ekonomileri için olumlu
buluyoruz.
Diğer taraftan, ABD’de göreceli güçlü büyüme,
kalıcı olması halinde, faiz artırımına neden
olacağından, büyümeyi sağlayamayan gelişen
ekonomilerde ‘gevşek’ adımlar için hareket
alanını sınırlayıcı; yapısal olarak yüksek dış
açık veren ve küresel likiditedeki ‘daralmaya’
hassasiyeti yüksek kırılgan ekonomiler için
‘zorlu’ olacaktır.
Gelişen

ekonomilerde

ayrışmada

diğer

bir
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bakış açısı, emtia ihracatçısı ya da ithalatçısı olma
durumunda ortaya çıkabilir.
ABD ekonomisinin büyümede verdiği olumlu
sinyallere karşın, küresel ekonominin ikinci büyük
gücü Çin başta olmak üzere ana ekonomilerdeki
yavaşlama, emtia fiyatları için aşağı yönlü en
büyük risk unsuru olarak kalmaya devam edebilir.
Fed’in faiz artışına gideceği ve emtia fiyatlarındaki
zayıflığın sürebileceği böyle bir senaryoda ise,
yüksek cari açık veren ve doğal kaynak ihracatına
dayalı büyüme dinamiği ön planda olan gelişmekte
olan ülke ekonomileri olumsuz gelişime maruz
kalabilir. Emtia ithalatçıları ise, düşük fiyat
ortamından yararlanır duruma geçebilir.
Diğer yandan, gelişmekte olan ekonomilerin
ayrışmasında içsel dinamikler de ön plana
çıkabiliyor. Örneğin kırılgan gelişen ekonomiler
arasında yer alan Hindistan, son bir yılda atılan
yapısal adımlar, cari dengede iyileşme, enflasyonda
gerileme, büyümede iyimserlik gibi destekleyici
unsurlarla ‘pozitif ayrışmaya’ devam edebileceği
sinyali veriyor.
Emtia fiyatlarında aşağı yönlü baskıların devam
etmesi
durumunda, emtia ihracatçısı olan
Brezilya ile Güney Afrika, yüksek enflasyon, düşük
büyüme ve iyileşme gösteremeyen cari denge gibi
ana risk unsurları nedeniyle, para politikalarının
normalleşme döneminde faizlerini artırma
baskısını daha fazla hissedebilecek merkez
bankalarından olabilir.
Emtia fiyatlarının seyri, enerji fiyatlarına bağımlılığı
yüksek Rusya için de önem arz ediyor. Başta
Euro bölgesindeki durgunluk ve zayıf enerji
fiyatlarının Rusya ekonomisine olumsuz etkisini,
dış şoklar karşısında kırılgan ekonomilere
kıyasla göreceli olarak güçlü değerlendirdiğimiz
yapısıyla sınırlı bulmakla birlikte, jeopolitik
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gerginlikler
ve
yaptırımların
büyümeyi
baltalayacağı ortamdan çıkışın hızlı olmayacağını
da düşünüyoruz.
Gelişen Asya ekonomileri içinde, Filipinler ve
Malezya güçlü iç taleple büyüme tarafında dikkat
çekerken, Güney Kore katma değeri yüksek
ihracatının sağladığı rekabet avantajıyla küresel
büyümeden olumlu etkilenecek ekonomiler
arasında yer alıyor.
Büyüme gücü açısından olumsuz tarafta ise,
Euro bölgesindeki zayıflıkla ilgili olarak, Polonya
ve Macaristan gibi bölgeye ihracatı yoğun olan
ülkelerde aşağı yönlü baskıların hissedilmesi
beklenebilir.

ABD: “Normalleşme”nin gücü
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Kriz sonrası yavaş büyüme ortamında ABD görece güçlü kalıyor

03.04

Bilançodaki genişleme varlık fiyatlarına en büyük desteği
sağlıyor

06.03

ABD’de ortaya çıkan, sonra sırasıyla Avrupa,
Japonya ve çevre ekonomilere yayılan kriz,
mortgage
krizi (sorunlu konut krizi) olarak
ortaya çıksa da takip eden süreçte likidite

Küresel ekonomiyi tehdit eden krizin Avrupa’daki
yansımalarının ülkelere göre farklılık gösterdiğini
izledik. Avrupa Bölgesi’nin yapısal sorunlarının
çözümü ve ekonominin toparlanması için
bazı tedbirler alınsa da, özellikle krizin daha
çok etkilediği Yunanistan, Portekiz, İrlanda,
Güney Kıbrıs Rum kesimi, İtalya ve İspanya
gibi ülkelerde ciddi büyüme ve kamu dengesi
sıkıntıları yaşandı.

09.02

Daralan ekonominin yanında, 2007 sonunda
14.000 puanı aşan Dow Jones’un 2009 ilk
çeyreğinde 6.600 puana kadar (%-53) gerilemesi
ve küresel çapta sert değer kazanan dolar,
finansal ürünlerden kaçış ortamını yansıtıyordu.

Krizin tetikleyicisi olan ABD ekonomisi makro
göstergeler açısından sorunlu hale gelirken,
en dikkat çekici bozulmalar işsizlik ve kamu
borçları göstergelerinde oluştu. IMF verilerine
göre, ABD’nin kamu borcunun GSYİH’ye oranı
2005 yılında %67’ler seviyesindeyken, söz konusu
rakam 2008’de %75’e yükseldi. Ülke borcunun
GSYİH’ye oranı 2011’de %100’lerin üzerine
tırmandı. Bütçe tavanının belirlenmesi sırasında
Kongre ile Obama yönetimi arasında yaşanan
anlaşmazlık, ülke tarihinde ilk kez kredi notunun
“AAA”dan “AA+”ya düşmesine neden oldu.

12.01

ABD’de dünyanın en köklü yatırım bankalarından,
iki dünya savaşı ve 1929 büyük buhranını atlatmayı
başaran Lehman Brothers’ın 15 Eylül 2008’de
iflasını açıklamasıyla bütün dünyayı kapsayacak
şekilde genişleyen küresel krizin, 2009 yılında
reel ekonomi üzerindeki etkilerinin daha da
derinleştiğini izledik.

krizine dönüştü. Dünyayı etkisi altına alan krizin
temel nedenleri arasında, “likidite bolluğu, batık
krediler, emlak balonu, kredi türev piyasalarının
genişlemesi, bankacılık düzenleme sisteminin
yetersizliği” yer aldı. Avrupa’da ise, buna paralel
olarak yüksek kamu borcu, bütçe açığı ve işsizlik
sorunları etkili oldu.

03.01

ABD’de 2007 yılında konut piyasası kaynaklı
sıkıntıların finansal piyasalarda istikrarsızlığa
neden olarak tetiklediği, daha sonra da likidite
krizine dönüşerek tüm dünyaya yayılan küresel
krizin yedinci yılında bulunuyoruz. Hala “kalıcı
ve sürdürülebilir büyüme” ortamına geçişle ilgili
güven ortamının oluşmadığı son küresel krizin
köklerinde, tarihin en büyük gayrimenkul ve kredi
balonu yatmakla birlikte, bu krizin kredinin değil
ona dayandırılarak yapılan işlemlerin yarattığı bir
kriz olarak tanımlandığını biliyoruz.

Halk Yatırım
Görünüm 2015

Küresel krizin reel ekonomiler üzerindeki yıkıcı
etkilerinin hafifletilmesi ve finansal piyasalarda
güven ortamının tekrar sağlanabilmesi için, ABD
ve Avrupa’da trilyon dolarları bulan kurtarma
paketleri açıklandı. Para politikalarının finansal
piyasalara ve ekonomilere desteğinin daha
önceden benzeri görülmemiş boyut ve araçlar
eşliğinde oldukça cesur bir yaklaşımla gündeme
geldiğini takip ettik.
Küresel ekonomi ve piyasalara yön verici para
politikası otoritesi olarak Fed, küresel krizden
çıkış sürecinde, ilkini Aralık 2008-Haziran 2010
döneminde ve toplam olarak 1,5 trilyon dolara
ulaşan likidite desteğiyle başlattığı varlık alımlarını
(QE1), Kasım 2010-Haziran 2011 döneminde toplam
600 milyar dolarlık (QE2) ve Eylül 2012-Ekim 2014
döneminde de toplam 1,7 trilyon dolarlık (QE3)
devlet tahvili alımlarıyla sürdürerek bilançosunu
çarpıcı bir şekilde genişletmesiyle, 4,5 trilyon
dolara ulaşan bilanço büyüklüğü eşliğinde varlık
fiyatlarındaki yükselişin desteklenmesine yol açtı.
Hatırlanacağı gibi, varlık fiyatlarının yanı
sıra, sermaye akımları yoluyla başta küresel
likiditeye duyarlılığı yüksek ve cari açık veren
ülkelerin finansman açığına yönelik endişelerle
sermaye akımına ilişkin ilk ‘şok,’ Fed eski
Başkanı Bernanke’nin 22 Mayıs 2013 tarihinde
yaptığı,
‘para
politikasında
normalleşme

Bütçe tarafındaki iyileşme kamu borçlarına yansımıyor

sürecinin
yaklaştığına’
işaret
eden
açıklamalarının varlık alımlarında azaltmaya
gidileceği endişelerini tetiklemesiyle yaşanmıştı.
Bernanke’nin ABD ekonomisinden gelen verilerin
‘toparlanmaya’ işaret ettiği söylemleri, ekonomik
büyümeye yönelik ‘güvenin arttığı’ bu dönemde
canlanma belirtileri gözlenen konut sektöründeki
‘toparlanma’ ümitleriyle de destekleniyordu.
Fed’in Eylül toplantısında tahvil alımlarını
azaltmaya
(“tapering”)
başlayabileceği
beklentilerine karşılık, aylık 85 milyar dolarlık
alımı korumasının arkasından patlak veren borç
tavanı ve bütçe tartışmaları, 17 yıl sonra ilk kez
Hazine’nin temerrüde düşebileceğine kadar
varan senaryolara neden olmuştu. ABD Başkanı
Obama’nın sağlık reformu ve artan diğer kamu
harcamalarının kaynağını oluşturduğu ‘bütçe
çıkmazı,’ 16,7 trilyon dolarlık borç limitine ulaşılan
Ekim 2013’te Hazine’ye Şubat 2014’e kadar
borçlanma yetkisi verilmesiyle ötelenmiş; Şubat
2014’te onaylanan ve borç tavanının Mart 2015’e
kadar yükseltilmesini içeren tasarıyla da kriz
atlatılmıştı.
Maliye politikasıyla ilgili krizin atlatılmasıyla
birlikte büyüme görünümünde olumlu sinyaller
alındığı makro ekonomik ortamda, Fed Aralık
2013 toplantısında aldığı kararla, aylık 85
milyar dolarlık tahvil alımlarını ilk aşamada

ABD Hazine’sinin borcu artmaya devam ediyor
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75 milyar dolara indirerek, bu yılın Ekim ayında
sonlanacak ‘tapering’ sürecini başlatmış oldu.
2014 yılı boyunca da tahvil alım miktarında
yapılan seri azaltmalarla ‘tapering’in sabit bir
şekilde sürdürüldüğü ortamda değişkenler, Fed
Başkanı Bernanke’nin yerine atanan Yellen, ilk
çeyrek büyümesine etkisi beklenmedik şekilde
sert olacak olumsuz hava koşulları ve ekonomik
dengelerde öne çıkan PCE enflasyon ile ücretler
ve istihdam göstergeleri olacaktı.
2014’ün ilk çeyreğinde soğuk kış şartlarının
beklentilerin üzerindeki olumsuz etkisiyle
ekonominin %2,1 daralmasının ardından, ikinci
ve üçüncü çeyrekte ekonomik aktivitedeki
toparlanmanın, beklentilerin üzerinde sırasıyla
%4,6 ve %3,5’lik artış yönünde gerçekleştiğini
izledik. Alt bileşenler incelendiğinde, ‘güçlü’
büyümenin artan kamu ve özel sektör sermaye
yatırımları ile ekonominin yaklaşık üçte ikisini
oluşturan tüketim harcamalarındaki artış ve
ihracattaki yükselişle sağlandığı görülüyor.
Tüketim
harcamalarının
ikinci
çeyrekte
%2,5’lik
büyümesi
sonrasında,
üçüncü
çeyrekte %1,8’lik artışla momentumu azalsa
da koruduğu büyüme trendinde, imalat ve
hizmet sektörlerinde süren büyümeye Ekim
ayında tüketici güveninde yaşanan yedi yılın

Öncü endeksler toparlanmayı destekliyor

60

Bu bakış açısı altında, biz de ABD ekonomisiyle
ilgili ana senaryomuzu, 2015 yılında ılımlı
büyümenin devam edeceği; dolayısıyla büyüme
hızının, gelecek yılın ilk yarısı sonuna doğru
gerçekleşmesi öngörülen faiz artırımlarının
başlama zamanıyla ilgili olarak, ‘düşük’ faiz
ortamından herhangi bir ‘erken çıkış’a neden
olmayacağı üzerine kuruyoruz.
Öte yandan, “kalıcı ve sürdürülebilir büyüme”ye
ilişkin henüz tam bir güven ortamının
sağlanamadığını, dolayısıyla büyümede aşağı
yönlü risklerin artması durumunda, faiz
artırımının ötelenebileceği gerçeğini de göz ardı
etmiyoruz.
Büyüme görünümü ve finansal göstergeler
arasındaki etkileşime bakacak olursak, ekonomik
aktivitenin gücü ve yılın ilk çeyreği sonundan
itibaren ağırlığı artan jeopolitik risklerin
fiyatlandığı ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 2014
başındaki %3,0 seviyesinden çarpıcı bir şekilde
%2,30’lara kadar gerilemesi öngörülmeyen
bir gelişmeydi. Benzer şekilde, yılın üçüncü
çeyreği sonunda, çıkış stratejisinin hızına

Tüketici güveni kriz öncesi seviyelerden halen uzakta; ancak
iyileşme dikkat çekiyor

120

ISM ñmalat Endeksi

110

PMI ñmalat Endeksi

58

en yüksek artışının da eşlik ettiği, ancak istihdam
ve talep tarafında zayıflıkların da görüldüğü
‘sorgulanabilir toparlanma’ şeklinde beliren bir
ekonomik görünüm çizmek mümkün.
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100

Eîik Deðeri

Michigan Güven Endeksi

90

56

80
70

54

60
52

50
40

50

30

17

Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma

10.14

04.14

10.13

04.13

10.12

04.12

10.11

04.11

10.10

04.10

10.09

04.09

10.08

04.08

10.07

10.14

08.14

06.14

04.14

02.14

12.13

10.13

08.13

06.13

04.13

02.13

12.12

10.12

08.12

06.12

04.12

02.12

12.11

Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma

04.07

20

48

Halk Yatırım
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yönelik endişelerle %2,60’lı seviyelere çıkış
ve son çeyrek başında da %2’lerin altına iniş
hareketleri de aynı derecede şaşırtıcı oldu.
ABD tahvil piyasasına ilişkin çarpıcı bir şekilde
artan bu volatilite karşısında, ana senaryo Fed’in
ilk faiz artışını 2015 ortasında yapabileceği bir
makro ekonomik ortama yönelik olarak kalsa
da, büyüme görünümüne ilişkin beklentilerin
yön değiştirmesine bağlı olarak, ABD 10 yıllık
tahvil faizlerinin %2-3 gibi geniş bir bantta
hareket etmesi beklenebilir.
Para politikasının normalleşmesinde şimdiye
kadar hakim olan temkinlilikte önemli bir ağırlığı
bulunan istihdam piyasasıyla ilgili olarak,
daha çok enflasyonla mücadele ağırlıklı bir
politika izleyen Fed eski Başkanı Bernanke’nin
ardından, işsizliğe önem veren şimdiki Başkan
Yellen’in işsizlik oranı ve istihdam artışında
beklenenden hızlı gerçekleşen iyileşmenin
gücü ve yeterliliğiyle ilgili güvenli bir
duruşunun olmadığını biliyoruz.

istihdam piyasasına ilişkin ‘sağlıklı ’görüşlerinin
‘normalleşme’ süreci ve piyasa beklentilerine
yön vereceğini söylemek çok iddialı bir varsayım
olmayacaktır.
Tarım dışı istihdamda, ikinci ve üçüncü çeyreklerde
yaşanan, sırasıyla ortalama 267 ve 224 bin kişilik
artışlar sonrası, üçüncü çeyrekteki hafif yavaşlamanın
ardından, 2014 sonu ve 2015 başında 250 bin kişilik
ortalama artışa yaklaşması bekleniyor.
Ancak bu yıl ekonomide olumsuz etkisini izlediğimiz
sert kış koşullarının 2015 yılında tekrarlanmaması
ve ücretlerde belirgin bir artışın gözlenmesi
durumunda, işgücüne katılım oranında yaşanabilecek
hızlanmanın istihdam piyasasında güçlü bir
toparlanmaya neden olabileceği söylenebilir. Fakat,
özellikle ücretlerin ılımlı seyri, şimdilik bunun ana
senaryodan uzak olmasını getiriyor.

İşgücü piyasasındaki iyileşmeyi, tarım dışı
istihdam artışı ve işsizlik oranının yanı sıra
toplam işe giriş ve çıkışlar, işe alma-istifa
oranları, kısa süreli çalışma ve uzun dönem
işsizlik oranı gibi göstergeleri de içerecek
şekilde geniş bir veri setinden izleyen Fed’in

Nitekim, işsizlik oranının 2013 sonundaki
%6,7’den Eylül’de %5,9’a kadar gerilemesine
karşın,
istihdam
piyasasına
ilişkin
değerlendirmelerde işgücüne katılım oranı ve
ücret artışlarının ön plana çıktığını izliyoruz.
İşsizlik oranına bakarak işgücü piyasasının
uzun vadeli dengesine (2008 krizi öncesi tam
istihdam oranı yaklaşık olarak %4 idi) yakın
olduğu söylenebilirken, ücretlerdeki zayıf
artış ve özellikle işgücüne katılım oranındaki

Tarım dışı istihdamdaki gelişim olumlu; kriz öncesi seviyelere
ulaşıldı

İstihdam piyasasındaki iyileşmenin gücünde takip edilen kritik
göstergeler
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düşüşün yapısal mı yoksa konjonktürel mi
olduğuna dair süren belirsizliğin, istihdam
piyasasındaki iyileşmenin ne kadar ’sağlıklı’
olduğuyla ilgili endişeleri gündemde tuttuğunu
söyleyebiliriz. İşgücüne katılım oranının kriz öncesi
%66,1’den %62,7’ye gerilediği ‘kırılmada,’ yaşlanan
ABD nüfusu ve düşen ücretlerle ‘umudu kırılan’
kitlelerin işgücüne katılmaktan vazgeçmesinin
etkili olduğu öne sürülen ana senaryolar arasında.
2014 yılında geleneksel olmayan genişlemeci para
politikası enstrümanlarının kademeli bir şekilde
devreden çekilmesiyle ilk aşamasının yaşandığını
düşündüğümüz küresel para politikalarının
normalleşme sürecinin, 2015 yılında sıkılaştırma
yönünde bir başlangıçla (“faiz artırımı”) resmiyet
kazanıp kazanmayacağını izleyeceğiz.
Bu yıl, hem geleneksel olmayan araçların yılın
önemli bir kısmında mevcudiyetini koruması, hem
de merkez bankalarının ‘güvercin’ söylemleriyle,
normalleşme sürecinin sürpriz bir şekilde ‘düşük
volatilite’ ile gerçekleşmesi mümkün olmuştu.
Ancak, yılın son çeyreğine
doğru
gelişen
piyasalarda
yaşanan dalgalanmanın da ilk
sinyallerini verdiği gibi, normalleşme sürecinin
geleneksel yöntemlerin de devreye girmesiyle
gerçek anlamda başlaması, ‘daha yüksek
volatilite’ dönemini de beraberinde getirecektir.
Bu konjonktürde, Fed’in Ekim ayında tahvil

Ücretlerdeki artış zayıf kalıyor

20%

alımını sonlandırması ve daha şahin söylemlere
geçmesi
öncesinde,
Eylül
toplantısında
açıkladığı
sonraki
adımlara
yönelik
normalleşme politikaları gibi belirsizlikleri
azaltma
stratejileri,
dalgalanmaların
boyutunun daha makul seviyelerde kalabilmesi
açısından destekleyici olacaktır.
Şimdi, “ılımlı büyüme” senaryosunda, ‘para
politikasının normalleşme’ sürecinde etkili
olabilecek unsurlardaki görünüme bakalım:
i. İstihdam piyasasındaki toparlanmayı geniş
bir veri setinden takip eden Fed, işgücü
piyasasındaki gelişmeleri yakından takip
etmeye devam edecektir. Bu noktada, Fed’in 19
alt bileşenden oluşan yeni istihdam göstergesi
olan ‘işgücü piyasası koşulları endeksi’nin
gelişimi
önemli.
Toparlanmanın
‘tek
bacaklı’ olmayıp, Fed’in geniş veri setindeki
gelişmelerden
tatmin
olarak,
istihdam
piyasasındaki iyileşmenin gücüne inancını
piyasayla paylaşmasının zaman almasının
piyasalardaki beklentilerin çeşitlenmesine
neden olabileceğini düşünüyoruz.
Ücret artışlarındaki zayıflık ve özellikle
işgücüne katılımdaki gerileme, istihdam
piyasasının henüz ’sağlıklı’ bir toparlanma
gösteremediğine işaret ediyor. İşgücüne

İşgücüne katılım oranı belirsizliğini koruyor
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katılımdaki düşüşün demografik değişimlerden
kaynaklandığı; piyasadan çekilen ‘umutsuz’
işsizlerden öte, ‘artan emekliliklerin’ gerilemeye
neden olduğu görüşü, işgücü piyasasındaki
‘yapısal’ değişikliklerin altını çiziyor. Öte yandan,
toparlanma gözlenen istihdam piyasasındaki
gelişime, işgücüne katılım oranındaki artışın da
eşlik etmesi, düşüşün ‘konjonktürel’ olduğuna
dair senaryoları haklı çıkaracaktır.
ii. Enflasyonun ‘hedef altı’ seyri, merkez
bankasının ‘güvercin’ tutumunu sürdürmesinde,
dolayısıyla
normalleşme
sürecinin
yavaş
ilerlemesinde en etkili unsurlardan biri olduğunu
biliyoruz. Enflasyon ve ücretlerdeki ılımlı seyrin
korunması, merkez bankasının manevra alanının
oluşmasına imkan tanıyacak; tersi durumda
normalleşme sürecinin faiz artırımıyla hız
kazanmasına yol açabilecek.
iii. Ekonomik aktivite göstergelerinin istikrarlı
bir şekilde genişleme tarafında oluşması, bir
taraftan “kalıcı ve istikrarlı büyüme”ye dair
güven ortamının oluşmasını sağlayacak; diğer
taraftan özellikle gelişen ülkeler
üzerinde
para politikalarının normalleşme hızına ilişkin
endişelerin artmasına neden olabilecek. Diğer
yandan, ekonomik zayıflıkların ağırlık kazanması,
para politikalarının etkinliğinin sorgulanmasına
neden olabilecek.
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Faizlerdeki gerileme konut satışlarına olumlu yansımaya
başladı
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v. Fed’in Eylül 2011’de (QE2 ile QE3 arasında),
elindeki 400 milyar dolarlık kısa vadeli tahvilleri
uzun vadeli tahvillerle değiştirdiği (“TWIST
operasyonu”) ve bu ‘vade uzatma’ hamlesiyle
faizleri düşürdüğünü izlemiştik. Dolaşımdaki
tahvillerin önemli bir kısmının itfasının 20162018 aralığında yoğunlaştığı ve 2015 yılında kredi
piyasası ve faizleri etkileyebilecek büyüklükte
bir itfa takviminin olmaması, ‘normalleşme’
sürecinde
faizler
üzerinde
bu
kanaldan
ek bir baskının oluşmayacağına işaret ediyor.

10.07

25%

Sektördeki toparlanmanın kalıcı olması, Fed’in
aktiviteye yönelik iyimserliğini destekleyecek
ve
normalleşme
sürecindeki
adımlarını
hızlandırmasına neden olabilecek.

06.07

Konut sektöründe güven artıyor

iv. Konut piyasasındaki canlanmayla ilgili olarak,
net bir görünüm oluşmamakla birlikte, sektör
güvenindeki artışın devam ettiği izleniyor. İlk öncü
gösterge olarak takip edilen ve konut yapıcılarının
gelecek altı aylık dönemde satış tarafında sektör
koşullarına yönelik beklentilerini ölçen ‘NAHB’ konut
yapıcıları güven endeksinin 50 üzerindeki değerinin
sektörde iyimserliğe işaret ettiğini biliyoruz. Dört
aydır bu seviyenin üzerinde kalan ve Eylül’de son
dokuz yılın zirvesine çıkan endeksten beklentilerin
olumlu tarafta gelişmekte olduğunu, ancak inşaat
izinleri ve konut başlangıçlarına bu iyimserliğin
henüz tam anlamıyla yansımadığını görüyoruz.

Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma
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vi. 2000 yılı başında %33,6 olan borç/GSYİH
oranının, küresel kriz sürecinde, 2007 yılındaki
%35,1 seviyesinden 2013 yılı sonunda %72,1’e
yükseldiğini; 2007 yılında %1,1 seviyesinde
bulunan ve 2009 yılında %9,8’e kadar yükselen
bütçe açığının GSYİH’ye oranının ise 2013 sonunda
%4,1’e gerilemesine rağmen ‘borç limitine
ulaşıldığını’ biliyoruz. Bütçe dengesindeki
iyileşmenin sürdüğünü görüyoruz. 2012-2013
mali dönemde (2012 Ekim-2013 Eylül) 680 milyar
dolar olan bütçe açığının, 2014 mali yılı sonunda
483 milyar dolara gerileyerek altı yılın en
düşüğüne indiği ve GSYİH’ye oranının da Hazine
Bakanlığı rakamlarına göre %2,8’e düştüğü
görülüyor.
Öte yandan, bütçe tarafındaki iyileşmenin
kamu borçlarına yansımadığı, Şubat ayında 17,5
trilyon doların hemen altında bulunan Hazine’nin
toplam borcunun Eylül itibariyle 17,8 trilyonu
geçtiği görülüyor. Ancak, borç tavanının Mart
2015’e kadar sürecek bu ‘askıya alınma’ süreci,
Hazine’ye hükümeti 2015 Temmuz ayına kadar
fonlamaya izin vermesi, 2015 yılı sonbaharına
kadar bütçe konusunda yaşanabilecek bir kriz
ihtimalini ortadan kaldırıyor; para politikası
açısından da maliye politikasının bir baskı
unsuru olarak belirmemesini sağlıyor.

Kurulun mevcut üyeleri daha çok ‘güvercin’ ve ılımlı

vii. Mevcut durumda ‘oy hakkına sahip’ 10
üyesi (geleneksel olarak 12 üyesi) olan kurulda
tüm bölgesel Fed başkanları bulunuyor; ancak
tamamının oy hakkı yok.
Ocak ayında 4 bölgesel Fed başkanı oy hakkına
sahip olacakken; kurulda oy hakkına sahip üye
sayısının 12’ye çıkması durumunda, kurulun yarı
yarıya değişecek olması da muhtemel. Bununla
birlikte, oy hakkı bulunmayan ve “şahin” bir duruşa
sahip Dallas Fed Başkanı Fisher’ın yıl ortasındaki
emekliliğiyle, kurula yeni bir üyenin (yeni bakış
açısının) dahil olacağını da biliyoruz.
Fed’in mevcut ve 2015 kurul yapısına üyeleri
bazında odaklanarak ve para politikası duruşları
çerçevesinde değerlendirdiğimizde, ‘güvercin’
duruşu destekleyen bir tablo ortaya çıkıyor. Ancak,
yukarıda saydığımız kritik dengelerin gelişme
yönünün, bu duruşun oluşmasına imkan tanıması
gerektiğini tekrar vurgulamak isteriz.

Kurul gelecek yıl ‘daha da güvercin’ kalabilir

2015 FOMC Üyeleri
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Fed Baîkanâ

Stanley Fischer

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim kurulu baîkan yardâmcâlâðâ görevi 2018'de sona
Güvercin
erecek. Genel görevi 2020'de sona erecek.

Stanley Fischer

Yönetim Kurulu Üyesi

Lael Brainard

Yönetim Kurulu Üyesi

Görevi 2026'da sona erecek.

Charles Evans

Chicago Fed Baîkanâ

Göreve 2007'de geldi. íuanda 56 yaîânda.

Güvercin

Jeffrey Lacker

Richmond Fed Baîkanâ

Göreve 2004'te geldi. íuanda 58 yaîânda.

íahin

Lael Brainard

Yönetim Kurulu Üyesi

Görevi 2026'da sona erecek.

Ilâmlâ

Richard Fisher

Dallas Fed Baîkanâ

Bu yâl 65 yaîânda ve Nisan 2015 de zorunlu
emekliliði var.

íahin

Narayana Kocherlakota Minneapolis Fed Baîkanâ

Göreve 2009'da geldi. íuan 50 yaîânda.

Güvercin

Loretta Mester

Cleveland Fed Baîkanâ

Göreve 2014'de geldi. íuan 55 yaîânda.

Ilâmlâ

Charles Plosser

Philedephia Fed Baîkanâ

Göreve 2006'da geldi. íuan 65 yaîânda ve Aðustos
2016'da zorunlu emekliliði var.

íahin

Yönetim kurulu baîkan yardâmcâlâðâ görevi 2018'de son
Güvercin
erecek. Genel görevi 2020'de sona erecek.
Ilâmlâ

Dennis Lockhart

Atlanta Fed Baîkanâ

Göreve 2007'de geldi. íuanda 67 yaîânda ve 2017'de
zorunlu emekliliði var.

John Williams

San Francisco Fed Baîkanâ

Göreve 2011'de geldi. íuanda 52 yaîânda.

Jerome Powell

Yönetim Kurulu Üyesi

Görevi 2028'de sona erecek.

Ilâmlâ

Daniel Tarullo

Yönetim Kurulu Üyesi

Görevi 2022'de sona erecek.

Güvercin
?
?

Jerome Powell

Yönetim Kurulu Üyesi

Görevi 2028'de sona erecek.

Ilâmlâ

?

Yönetim Kurulu Üyesi

Baîkan Obama tarafândan atanacak ve senato
tarafândan onaylanacak.

Daniel Tarullo

Yönetim Kurulu Üyesi

Görevi 2022'de sona erecek.

Güvercin

?

Yönetim Kurulu Üyesi

Baîkan Obama tarafândan atanacak ve senato
tarafândan onaylanacak.

Güvercin: 5
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Baîkanlâðâ 2018'de sona eriyor. Genel görevi de 2024'de
Güvercin
sona erecek.

Ilñmlñ: 3

ïahin: 2

Güvercin: 6

Ilñmlñ: 3

ïahin: 1

Boð: 2

Güvercin
Ilâmlâ

Euro Bölgesi: Genişlemenin
sınırı

Halk Yatırım

‘Yunanistan borç krizi’ sürecinin ülkenin
‘para birliğinden’ çıkmasıyla bölge ekonomisi
üzerinde domino etkisi yaratabileceği ve
birliğin dağılabileceği endişelerinin geride
kaldığı günümüzde, bu kaygıların yerini, alınan
tüm önlemlere rağmen enflasyonun düşük,
aktivitenin de zayıf kalmaya devam ettiği Euro
bölgesi ekonomik görünümüyle karşı karşıyayız.

gelmesiyle, niceliksel genişleme beklentilerinin
arttığını izliyoruz. Haziran 2016’ya kadar
gerçekleştirilmesi planlanan sekiz TLTRO
ihalesi ve yeni bir niceliksel genişleme süreci
arifesindeki AMB’nin, büyüme ve deflasyon
risklerini kontrol altına almaya çalışması
açısından gelenekselden daha cesur davranmaya
devam edeceğini düşünüyoruz. Bu noktada,
ekonomik göstergelerin gelişimi ve para politikası
önlemlerinin etkinliği belirleyici olacaktır.

Euro Bölgesi’nde büyümenin yılın ikinci
çeyreğinde durma noktasına geldiği, işsizliğin
halen oldukça yüksek ve enflasyonun düşmeye
devam ettiği ‘durgunluk’ ortamında, büyüme
dinamikleri kırılganlık oluşturmaya devam ediyor.
Bu kırılganlık aynı zamanda, Avrupa merkez
bankasının (AMB) kredi aktarım mekanizmasını
harekete geçirmeye odaklı likidite önlemlerini
içeren proaktif olarak nitelendirebilecek politika
yaklaşımı için de destekleyici bir zemin sunuyor.
İngiltere ve ABD başta olmak üzere gelişmiş ülke
merkez bankalarının faiz artırımına başlamasıyla
gerçekleşmesinin
öngörüldüğü
‘para
politikasında normalleşmeye dönüş’ sürecinde,
AMB’nin genişlemeci tarafta kalarak farklı bir
görünüm yansıttığını söyleyebiliriz. Haziran
ve Eylül toplantısında faiz göstergelerinde
indirime giden ve TLTRO ihaleleriyle likiditeyi
artıracağını açıklayan AMB’nin ilk ihaleye
beklentilerin neredeyse yarısı kadar talep

Görünüm 2015

Bu çerçevede, AMB’nin daha önceki TLTRO
deneyimlerini hatırlatmakta fayda görüyoruz.
‘Çevre’ ülkeler kaynaklı bankacılık ve Yunanistan
odaklı ‘krizde’ likidite sorununun çözümü için,
Mayıs 2010’da, kamu ve özel sektör tahvillerinin
alınması suretiyle açık piyasa işlemlerine
başlayan AMB, Aralık 2011’de 489 milyar euro,
Şubat 2012’de ise ikinci aşaması olarak 529
milyar euro olmak üzere, bankalara toplam 1
trilyon euroyu aşan bir fonlama sağlamıştı. Bu
likiditenin AMB bilançosundaki genişlemeci
etkisi ise açıktı: Mayıs 2011’den itibaren büyüyen
ve TLTRO’lar öncesi 2,4 trilyon euro seviyesinde
bulunan bilanço büyüklüğü, tüm genişlemeci
operasyonlar sonrasında, 2012 ortasında 3,1
trilyon euroya kadar çıkmıştı. Sonrasında, 2013
başında başlayan TLTRO geri ödemeleriyle,
son verilere göre, bilançonun 2 trilyon
euro
seviyesine
indiğini
izliyoruz.

AMB bilançosu 2012’nin ikinci yarısından itibaren küçülüyor

2011-2012 genişleme sürecinde, AMB bilançosu 1,2 milyar
euro arttı
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Ancak, alınan bu genişlemeci para politikası
önlemlerinin finansal göstergelerden ziyade reel
ekonomik aktiviteye ne oranda yansıdığının daha
kritik olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da, gerek
bankaların sağladığı ucuz likiditenin reel sektöre
aktarılmasında, gerekse de ekonomik büyüme
rakamlarına yansımasında arzu edilen sonuçlara
ulaşılamadığını görüyoruz.
Bu durumda, AMB’nin Eylül ayında yaptığı ilk,
Aralık ayında yapacağı ikinci ihale ve sonrasında,
Mart 2015’ten Haziran 2016’ya kadar da üçer
aylık vadelerle tekrarlayacağı ve 400 milyar euro
ile başlaması planlanan TLTRO’ların ekonomik
aktiviteye aktarım mekanizmasının etkin bir
şekilde işlemesiyle ilgili risklerin bulunduğunu
söyleyebiliriz.
Zaten, alınan bu likiditenin reel sektöre aktarılması
noktasında herhangi bir yaptırım veya cezaya
yönelik net bir çerçevenin çizilmediği ortamda,
ilk ihaleye 130 milyar euroluk talep gelebileceği
beklentilerine karşılık, 225 bankadan sadece 83
milyar euroluk bir talep geldiğini izledik. Ancak,
AMB’nin ‘ilk ihalenin beklentilere paralel’ olduğu
ve çoğu bankanın borçlanmasını ikinci ihaleye
ötelediği yönündeki söylemi, düşük maliyetlerden
borçlanma imkanını reddeden bankaların ikinci
ihaleye de ilgi göstermeyebileceği endişelerini bir
miktar hafifletirken; ihalelere olan zayıf ilginin,

Tüketici enflasyonu rekor düşük seviyedeki politika faizine
tepki vermiyor

AMB’ye politika faizi dışında (zaten %0,05 tarihi
düşük seviyede) mevduata ödenen faizde negatif
tarafta atabileceği adımlar ve varlık alımı
uygulamasına ‘hızlıca’ gidebilmesine yönelik
hareket alanı yarattığını da düşünüyoruz.
Yunanistan’ın birlikten çıkacağı ‘senaryolarına’
rağmen korunan ve bu yılın başında Letonya’nın
da dahil olmasıyla 18 ülkeye çıkan Euro Bölgesi
birliği, Litvanya’nın 2015 başında dahil
olmasıyla 19’a ulaşmış olacak. Litvanya’nın
para birliğine katılması, AMB para politikası
kurulunun ‘oylama sistemini’ değiştirmesi
açısından önemli duruyor. Litvanya’nın 19. ülke
olarak birliğe dahil olmasıyla, kuruldaki üye
sayısı 25’e çıkacak (19 merkez bankası başkanı ve
6 yönetim kurulu üyesi olmak üzere); her üyenin
eşit önemde oy hakkına sahip mevcut durumdaki
oylama sistemi değişecek. Aralarında Başkan
Draghi’nin de bulunduğu 6 yönetim kurulu üyesi
her toplantıda oy hakkına sahip olmaya devam
edecekken, her ay Euro Bölgesi’ne dahil 19 ülke
merkez bankası başkanından 4’ünün oy hakkı
bulunmayacak.
Uygulamanın temeli, 19 merkez bankasının
‘ülke büyüklüğü’ kriteriyle, 1. Grup (Almanya,
İspanya, Fransa, İtalya, Hollanda)
ve
2. Grup (kalan 14 ülke) olarak iki gruba
ayrılması ve alınacak kararlarda 1. Gruba üye

AMB kararlarında yönetim kurulunun etkinliği artıyor
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Halk Yatırım
Görünüm 2015

5 ülke merkez bankasının her ay 4 (yılda 2-3 kez oy
hakkı bulunmayacak), 2. Gruba üye 14 ülke merkez
bankasının her ay 11 oy hakkı bulunmasına (yılda
1-3 kez oy hakkı bulunmayacak) dayanıyor. Böylece,
mevcut durumda 24 oy üzerinden alınan kararların,
2015 ve sonrasında 21 oyla alınmasıyla, AMB’nin 6
kişilik yönetim kurulunun karar alma sürecindeki
gücü artmış olacak.
Öte yandan, AMB Başkanı Draghi’nin, henüz netlik
kazanmamış olsa da, mevcut koşullarda her ay
yapılan faiz toplantılarının 2015 sonrasında 6
haftada bir yapılacağı söylemlerinin, yukarıda
açıkladığımız ve resmi olarak yayınlanmış yeni
uygulama ile, faiz toplantılarının önemi açısından
bir zayıflama içermeyeceğini düşünüyoruz.
Hatta, toplantı sıklığının azaltılmasıyla birlikte
‘tutanakların’ da açıklanmaya başlanacak olmasını,
piyasa beklentilerinin şekillenmesi ve merkez
bankasının piyasayla iletişimin şeffaflaşması
noktasında daha etkili olacağını düşünüyoruz.
Para politikası tarafındaki ‘netlik’ ve bu yönde
cesur adımların atıldığı mevcut ortamda,
bölge ekonomisinde aktivitede ‘toparlanma’
ve enflasyondaki ‘canlanma’ beklentilerinin
iyimserliğini
kaybettiğini
izliyoruz.
İşsizlik
oranı, bölgenin tamamında, 2013 Mart-Eylül
döneminde genel olarak bulunduğu %12,0
‘sürdürülemez’ seviyeden, bu yılın Eylül

İşsizlik oranı rekor seviyelerden
sürdürülemez seviyelerde

gerilese

de,

halen

13,0%
Euro Bölgesi Genç Nüfüs ñîsizlik Oranâ (sol eksen)

24%

Euro Bölgesi ñîsizlik Oranâ

ayında %11,5’e kadar inmesine rağmen, halen
oldukça yüksek ve çevre ülkelerde daha da kötü:
İspanya %24,0, Portekiz %13,6, İtalya %12,6. Genç
nüfus işsizliğinde ise, özellikle çevre ülkelerde
25 yaş altı gençlerin %55’ine yakınının işgücüne
katılma imkanı bulamadığı dikkat çekiyor.
AMB Başkanı Draghi’nin kabul edilemez
derecede yüksek nitelendirdiği işsizlik oranının
yanında; i) rekor seviyeye düşürülen politika
faizi, ii) bankaların AMB’de tuttuğu mevduata
uygulanan negatif faiz, iii) TLTRO ihalelerinin ucuz
likidite kaynağı yaratarak bu kaynağın reel sektöre
aktarılmasında, arzu edilen sonuçlara ulaşmada
henüz etkili olmadığı görülüyor. Bölgede, Eylül
ayında da daralmaya devam ederek, yıllık bazda
%1,2 düşen kredilerde süren zayıflık bölgede
toparlanmayı geciktiriyor.
Yılın ilk çeyreğinden itibaren yüksek seyreden
jeopolitik risk algısının iş dünyası üzerinde süren
olumsuz etkisi, bölgede faaliyetlerin zayıf kalma
nedenlerinin başında geliyor. Bölge ekonomisinin
lokomotifi Almanya’nın Rusya-Ukrayna arasındaki
gerilime olan hassasiyeti, iş dünyasındaki güven
ve beklentilerin yaşadığı düşüşe yansıyor. Enerji
güvenliği ve enerjiye ulaşma konusundaki
riskler, endüstrisi Rusya’dan ithal doğal gaza
dayalı
Almanya’da
imalat
sanayindeki
aktiviteyi zayıflatmaya devam ediyor. Ekim ayında

Bölgede endüstriyel aktivite durma noktasında

Euro Bölgesi PMI ñmalat End.
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‘eksi’ bölgeye geçen ZEW ve Ekim’de de gerileyen
Ifo endekslerine paralel olarak, PMI imalat
endeksi Eylül ayında 49,9’a, aktivitede daralma
noktasına inmesi sonrası 51,4’e çıkarken,
Fransa’da endüstriyel aktivitede Ekim ayında da
süren daralma ortamında, bölgenin tamamı için
beklentileri zayıflatıyor.
Rusya kaynaklı jeopolitik risklerin ağırlığını
artıracak her gelişme, Almanya’nın ekonomik
faaliyetlerine
olumsuz
yansımaya
devem
edecektir. Çin’de büyümenin hayal kırıklığı
yarattığı, bölge ekonomilerinde talep tarafının
güçlenemediği
ve
ABD’de
büyümenin
sorgulanacağı küresel ortamda, alınan para
politikası önlemleri ve ABD ile büyüme ve para
politikası ‘farklılıklarına’ orantılı olarak dolara
karşı beş ayda %10,8 değer kaybederek son
iki yılın en düşüğüne gerileyen eurodaki değer
kaybının, bölgede ihracatta ve enflasyonda artış
sağlayabileceği beklentilerini, atılacak
‘ek
gevşeme’ adımları içinde şimdilik ‘gerçekçi’
görsek de, ikinci çeyrek ortasından itibaren
önlemlerin makro göstergelere yansımada zayıf
kaldığını da izliyoruz.

biliyoruz. Göstergeler, yılın kalanı için ekonomide
toparlanma belirtileri göstermekten uzak kalırken,
canlanma için hem AMB önlemlerinin büyüme ve
deflasyon riskleri karşısında etkin çalıştığının
gözlenmesini, hem de küresel ekonominin
yönlendirici gücü olarak ABD ekonomisinde kalıcı
ve istikrarlı bir büyüme görünümüne yönelik güven
ortamının oluşmasını gerekli görüyoruz.
Küresel ekonominin ana yönlendiricisi olan
Fed’in faiz artırımına başlama zamanına yönelik
belirsizlikler azalırken, AMB’nin yeni bir niceliksel
genişleme süreci başlatarak hala konvansiyonel
olmayan para politikalarının devrede olduğu
mevcut küresel konjonktürde, Euro bölgesindeki
başta enflasyon ve işsizlik göstergelerindeki
gelişmeleri, zayıf bir ekonomik görünüm
çerçevesinde izliyoruz.

İlk çeyrek kaydettiği %0,1’lik büyüme sonrası,
Euro bölgesinde büyümenin ikinci çeyrekte sıfır
ile durma noktasına gelmesinde, %0,2 daralan
Almanya ekonomisinin etkisinin büyük olduğunu

Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma
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Bölgede büyüme oranları düşük seyrediyor

11.04

Almanya’da iş dünyası güveni zayıf kalmaya devam ediyor

Japonya: Abe’nin okları
bu sefer hedefe ulaşacak mı?

2008 küresel krizinin etkisiyle ekonomisi daralan
Japonya, yende orta vadede yaşanan çarpıcı
değer kazancının etkisiyle, bir türlü istikrarlı
bir büyümeyi yakalayamamış olup, günümüzde
uygulanmakta olan ekonomiyi canlandırma
ve deflasyonu önlemeye yönelik politikaların
ekonomik büyümeye katkısı etkili bir biçimde
hissedilememektedir.
Nitekim, Aralık 2012’de iktidara gelen Liberal
Demokrat Parti lideri Abe’nin de öncelikli
politikası, parasal genişlemeyle deflasyonun
yok edilmesi ve büyümeye destek verilmesi ile
kamu harcamalarının artırılarak ekonominin
canlandırılması olmuştur.
Bu politikalar sonucunda Japonya merkez bankası
(BoJ) bilançosu, Abe’nin iktidara geldiği günden
beri %81 gibi ciddi bir büyüme kaydetmiştir.
Abe hükümetinin başa geldikten sonra, uzun
süredir deflasyon problemiyle baş etmeye
çalışan BOJ’nin, mevcut enflasyonu %2 hedefine
ulaştırmaya dayalı para politikalarını uygulamaya
başladığını biliyoruz. Bunu başarmak için de ilk
olarak, devlet tahvili satın alma programını yıllık
50 trilyon yene kadar çıkardığını açıklamıştı.
Abe’nin başa geldiği 2012 yılı
Japonya ekonomisi bir yandan

sonunda,
deflasyon

BOJ bilançosu, Abe’nin başkanlığında %74 büyüdü

300

problemiyle karşı karşıya iken, diğer yandan da
yüksek kamu borcu sorunuyla mücadele ediyordu.
Kamu borcunun GSYİH’ye oranı %220’lere
ulaşmıştı.
Kamu borcunu dizginlemek için satış vergilerini
artırma yoluna giden hükümet, bu yılın Nisan
ayında, satış vergisini %5’ten %8’e yükseltti ve
yaklaşık 4,2 milyar dolarlık mali destek paketi
açıkladı.
Abe hükümeti, kamu borcunu dizginlemek için
satış vergilerini artırmaya devam edeceğini
belirtiyor. Bu yıl sonunda vergi artışına dair kararını
vereceğini ifade eden hükümet, gelecek yıl için yeni
vergi artışı planladığının sinyallerini de veriyor.
Öte yandan, satış vergilerinin artırılması ve diğer
vergilerde yapılacak düzenlemeler, ekonomik
büyüme açısından endişeleri de beraberinde
getiriyor. Nitekim, Nisan ayında satış vergilerinin
artırılmasının ardından, ilk çeyrekte yıllık %6
büyüyen Japonya ekonomisinin, ikinci çeyrekte yıllık
bazda %7,1 daralarak 2009 yılının ilk çeyreğinden
beri en şiddetli küçülmeyi gösterdiğini izliyoruz.
Büyümenin öncü göstergelerinde son duruma
bakıldığında, PMI imalat endeksinin, 2013 yılının
ilk çeyreğinden beri yakaladığı artış trendini,
bu yılın ikinci çeyreğinde kaybettiği ve ilk çeyreğe

250%

10,0%
0,5%

BoJ Gecelik Faiz Oranâ (Sað eksen)

250

Görünüm 2015

Japonya, yüksek kamu borç oranıyla gelişmiş ülkeler arasında
negatif ayrışıyor
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göre 5 puan düşerek ortalama 50,3’e gerilediği;
üçüncü çeyrekte ise 1,2 puanlık artışla 51,5
seviyesine hafif bir toparlanma gösterdiği
görülüyor.
Sanayi üretimi ise, Ağustos ayında yıllık bazda
%3,3’lük gerileme ile, 2013 Haziran ayından beri
en sert düşüşünü gösterdikten sonra, Eylül ayında
%0,6’lık sınırlı bir artışa işaret ediyor.
İmalat sektörünün güvenini yansıtan Tankan
endeksinde de benzer bir durum söz konusu.
Tankan endeksi, 2014 ilk çeyreğindeki 17
seviyesinden, ikinci çeyrekte 12’ye düşmüş,
üçüncü çeyrekte de kayda değer bir toparlanma
sergileyememiştir.
Kişisel
tüketim
harcamalarının
yapısal
nedenlerden dolayı büyümeye katkısının sınırlı
olduğu Japonya’da, hane halkı tüketimi de 2014
Mayıs ayında yıllık bazda %8 azalarak, 2011 yılının
Mart ayından bu yana en yüksek düşüşü kaydetmiş
ve daha sonraki aylarda da hane halkı tüketim
harcamalarında ciddi bir artış kaydedilememiştir.

Deflasyondan kurtulmak için yıllık enflasyon
hedefinin %1 ile %3 arasında olması gerektiğini
savunan Abe, merkez bankasına enflasyon
%2’ye ulaşıncaya kadar sınırsız parasal
genişleme çağrısı yapmış ve merkez bankasının
bu seviyeye ulaştıktan sonra para politikasını
sınırlayabileceğini belirtmişti.
Nitekim BoJ’nin, Abe hükümetinin göreve
geldiği Aralık 2012’den bu yana genişlemeci
para politikaları uygulamaya devam ettiğini
görüyoruz. Genişlemeci politikaların etkisiyle
de, genel olarak yene değer kaybettirme
eğiliminin hakim olduğu izleniyor. Yen, Abe
hükümetinin göreve geldiği 2012 yılı sonundan
itibaren dolara karşı yaklaşık %32 değer kaybına
işaret ediyor.

Büyümede aşağı yönlü risklerin artması
karşısında, para politikası yaklaşımına daha
yakından bakacak olursak, Abe hükümetinin
iktidara gelmeden önce resesyonla mücadele
etmek
için
ciddi
ekonomik
reformlar

Yendeki değer kaybının, son dönemde de, dış
ticaret verilerine olumlu bir etkisinin olmadığı
ise bir gerçek. Kriz öncesi dönemde dış ticaret
fazlası veren bir ekonomi olan Japonya eski
günlerinden artık çok uzak. Japonya’da dış açık,
2014’ün ilk çeyreğinde 1,4 trilyon yene kadar
çıkarak, 2012 Ocak ayından bu yana en yüksek
değerini kaydetmiştir. Açık, Eylül ayında 0,9 trilyon

Büyüme görünümü zayıf kalmaya devam ediyor

Yene değer kaybettirme çabası devam ediyor
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gerçekleştirme amacında olduğunu, bu yüzden
de öncelikle merkez bankası yapısında revizyona
gidileceğini belirttiğini hatırlayalım.

Halk Yatırım
Görünüm 2015

yene
inse
de,
beklenen
toparlanmayı
gerçekleştiremediğini izliyoruz. Bunda da, 20072012 döneminde yende ciddi boyuttaki değer
kazancının etkili olduğu söylenebilir.
Dış ticaret açığındaki bozulmada ihracat
artışındaki yavaşlama etkili. Nitekim ihracat,
ilk çeyrekte yıllık bazda ortalama %7’lik artış
kaydederken, ikinci çeyrekte ihracat yıllık artış hızı
%0,2’ye inmiş, üçüncü çeyrekte ise %3,2 ile ılımlı
bir toparlanma sergilemiştir. Dolayısıyla yende
son yıllardaki değer kaybı ihracatı, yavaşlayan
ihracat büyümesi de ekonomiyi destekleme
konusunda yetersiz kalıyor.
Son dönemde süre gelen olumsuz tabloya rağmen,
Abe yönetimi, hem iç hem de dış talepte yaşanan
bu olumsuz tablonun geçici olduğu ve yendeki
değer kaybının devam etmesiyle Japon mallarına
olan dış talepteki artışa bağlı olarak ihracatın ivme
kazanacağı görüşünü savunmaya devam ediyor.
BoJ’nin üzerinde önemle durduğu bir diğer konu
olan deflasyonla mücadelede ise, %2’lik enflasyon
hedefine ulaşılamamış olunduğu görülüyor.
Nitekim, vergi etkisinden arındırılmış TÜFE artış
oranı, Eylül ayında %1 ile hedefin altında seyrini
devam ettiriyor.

altına düşüşü kabul etmeyeceğini belirtiyor.
İzlenen genişlemeci politikaların etkisiyle, yenin
son dönemdeki değer kaybının fiyatları yukarı
çekeceği ve bu etkinin de 6-8 ay gibi bir zaman
öngörülüyor.
zarfında
gerçekleşebileceği
Nitekim BoJ’nin Ekim sonunda, Nisan 2013’te
başlattığı parasal genişleme programını ilk kez
artırdığı ve parasal tabanı artırma miktarını
60-70 trilyon yenden 80 trilyon yene çıkardığı
görüldü.
Diğer taraftan istihdam piyasası verileri, son
dönemde olumlu sinyaller veriyor. İşsizlik oranı
düşüş trendinde; işgücüne katılım oranı ise, kriz
öncesi dönemlerindeki oranlara ulaşılamasa
dahi, Abe hükümetinin iktidara geldiği 2012 yılı
sonundan bu yana artış trendinde.
Ekonomik konjonktürü özetlemek gerekirse, iç
ve dış talebin zayıf seyrettiği mevcut ortamda,
Abe hükümetinin bir taraftan yüksek kamu
borcu ile mücadele etmek zorunda iken, diğer
taraftan iç ve dış talebi canlandırıcı politikalar
uygulamak zorunda kaldığı söylenebilir.

BoJ Başkanı Kuroda ise, enflasyonda %1’in

Buna bağlı olarak, 2015 yılında yeni bir vergi
artışına gidileceği yönündeki söylemlerle
birlikte, yeni teşvik paketleriyle ekonomiyi
canlandırma yoluna gidileceğinin de sinyallerinin
verildiğini görüyoruz.

Yendeki değer kaybına rağmen ihracat zayıf kalıyor

İstihdam piyasası verileri ılımlı seyrediyor
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İngiltere: Normalleşme sürecine “daha yakın”

ABD’de 2007 yılında patlak veren ve daha sonra
da likidite krizine dönüşerek tüm dünyaya yayılan
küresel kriz, İngiltere’yi de hem finans piyasaları
hem de reel ekonomi açısından olumsuz
etkilemiştir. İngiltere ekonomisi bu süreçte, krizin
etkilerinin belirgin olarak hissedildiği 2008 ve 2009
yıllarında negatif büyüme kaydetmiş; kriz öncesi
dönemde %5 civarında olan işsizlik rakamları,
2008-2012 döneminde %8’lere kadar tırmanmış,
ancak 2013 başlarından itibaren %7,9 olan işsizlik
oranı kademeli olarak düşmeye başlamıştır.
Bu dönemde, tüketici fiyatları da dalgalı bir seyir
izlemiş; kriz öncesinde %2 civarında seyreden
yıllık TÜFE enflasyon oranı 2008-2011 döneminde
kademeli olarak artış kaydetmiş; 2011 yılını %4,2
gibi yüksek bir değerle tamamladıktan sonra,
ancak 2012 yılından itibaren düşüş trendine
girebilmiştir.
İngiltere merkez bankası (BoE) kriz sürecinde,
niceliksel genişleme operasyonları ile reel
ekonomiyi canlandırma yoluna gitmiş ve 2009 ilk
çeyreğinden itibaren piyasaya toplam 375 milyar
sterlin tutarında likidite sağlamıştır.
Gerçekleştiren
bu
operasyonlar
BoE’nin
bilançosunda genişlemeye neden olmuş;
likidite operasyonları öncesinde 180 milyar
sterlin düzeyinde bulunan bilanço büyüklüğü,

Niceliksel genişleme sonrası, bilanço 400 milyar sterline ulaştı

Diğer taraftan, likidite operasyonları eşliğindeki
bilanço ve para arzı genişlemesi, ekonomide
enflasyonist
baskıların
artmasına
neden
olmuştur. Nitekim, likidite operasyonlarının
yapıldığı Mart 2009-Temmuz 2012 döneminde,
operasyonlar öncesi %3 düzeyinde seyreden
enflasyon oranının 2010 sonunda %3,7, 2011
sonunda ise %4,2’ye ulaştığı görülüyor. Ancak,
2012 başından itibaren tekrar düşüş trendine
giren enflasyonun son dönemde hedefin de
altında seyrettiği izleniyor.
Özetlersek, BOE’nin genişleme operasyonlarının
reel ekonomiyi canlandırma üzerinde etkili
olduğu söylenebilir.
Ekonomideki toparlanmanın 2013 ilk çeyreğinden
itibaren istikrar kazanmaya başladığı ve sürekli
bir büyüme trendine girdiği görülüyor. Son
verilere göre, İngiltere ekonomisinin bu yılın
üçüncü çeyreğinde %0,7 genişlerken, yıllık bazda
%3’lük büyüme oranına işaret ettiğini izliyoruz.
Ekonomideki
bu
toparlanmanın,
küresel
projeksiyonlara
da
yansıdığı
görülüyor.

Niceliksel genişleme büyümeye destek oldu
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2012 sonunda 400 milyar sterline ulaşmıştır.
Daha sonraki dönemde ise, bilanço istikrarlı
bir trend izlemiş ve 400 milyar sterlin civarında
seyretmiştir.

Kaynak: Bloomberg
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IMF-Dünya Bankası, Ekonomik Görünüm
Raporunda, İngiltere ekonomisi için bu yılın
büyüme tahminini %2,9’dan %3,2’ye çıkarırken;
BoE’nin ise %3,5’lik büyüme tahmini bulunuyor.
BoE’nin para politikasını normalleştirme ve
faiz artırımına başlama zamanlamasıyla ilgili
kararlarında etkili olacak diğer bir unsur olarak
konut piyasasında ise, yılın ikinci çeyreğinde
konut fiyatlarında yıllık artışın %10,2 düzeyine
yükselerek, geçen yılın son çeyreğindeki
%5,5’lik artışın neredeyse iki katına ulaştığını
görüyoruz.
Konut fiyatlarının yüksek genel artış oranının
yanı sıra, bölgesel gelişimi de bazı soru
işaretlerini beraberinde getiriyor. Nitekim,
yıllık konut enflasyonu, sektöre yönelik
desteklemelerin
yoğunlaştığı
Londra’da,
Ağustos itibariyle %19,6 düzeyine ulaşmış
görünürken; Londra dışında artış oranının %9,1
ile göreceli olarak daha makul bir düzeyde
gerçekleştiği görülüyor.
Konut fiyatlarındaki bu hızlı artış aynı zamanda,
ekonomide ’’yeni bir konut balonu var mı?’’
endişesini de beraberinde
getiriyor. Ancak,
konut kredilerine ilişkin endişeler nedeniyle,
BoE’nin faiz artışlarının aşamalı ve sınırlı
olacağı yönünde vurgulamaları dikkat çekiyor.

Konut fiyatlarındaki artış risk unsuru
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Konut piyasasındaki gelişmeleri daha iyi
analiz edebilmek adına önemli göstergelerden
biri olan mortgage kredi onaylarının seyrine
baktığımızda, bu yılın başında 76.472 seviyesinde
olan mortgage kredi onaylarının Eylül itibariyle
61.267 seviyesine gerilediği gözlenmesine karşın,
mevcut seviyelerin hala bir yıl öncesi düzeyinin
üzerinde seyrettiği izleniyor.
Ayrıca, brüt mortgage kredi rakamlarının Ağustos
ayında, bir önceki yıla göre %10 gibi önemli bir
artış kaydettiği ve 18 milyar sterlin düzeyine
ulaştığı görülüyor. Eylül projeksiyonu olan 17,8
milyar sterlinlik düzey, bir önceki aya göre düşüş
gösterse de, yıllık bazda %10’luk önemli artışa
işaret ediyor.
BoE’nin para politikasının sıkılaştırmada temkinli
davranmasının diğer nedenlerinden biri olarak
da, ücret artışlarının ılımlı boyutu gösterilebilir.
Nitekim, merkez bankasının söylemlerinde,
ücret artışlarının düşük kalmasının istihdamdaki
iyileşmenin boyutu ve kalıcılığı açısından bir risk
unsuru oluşturduğu ve bu iyileşmenin iç talebe
gerekli etkiyi yapıp yapmadığıyla ilgili belirsizlik
yarattığı vurgulaması dikkat çekiyor.
Diğer taraftan, istihdam piyasası gelişiminde,
resmi projeksiyonlara göre daha hızlı bir
iyileşme kaydedildiğini görüyoruz. İşsizlik oranı,

Mortgage kredi onaylarındaki artış hızı yavaşlasa da seviyeler
hala yüksek
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2014 yılı başındaki %7,2 seviyesinden, Ağustos
itibariyle %6 seviyesine düşerek, %7’lik hedefin
altında bir seyir izliyor. Ancak, istihdam
rakamlarındaki artışa karşın, artış hızında son
aylarda bir düşüş söz konusu.
Ücretlerde ise, ortalama haftalık kazanç endeksine
göre, üç aylık ortalamalardaki yıllık artışlar, 2013
yılının son çeyreğinde ortalama %1, 2014 yılının ilk
çeyreğinde ise %1,6’lık artışlara işaret ederken,
2014 yılının ikinci çeyreğinde artış hızının %0,4’e
indiği görülüyor. Yani, ücretlerde 2013 yılı son
çeyreğinden itibaren yakalanan istikrarlı artış hızı,
2014 yılı ikinci yarısında zayıflama sinyali veriyor.
Son dönemde beklentilerin altında gerçekleşen
yıllık ücret artışları, BoE’nin ilk faiz artırımı
konusunda daha temkinli davranabileceği
beklentilerine neden olsa da, genel olarak,
ekonomik büyüme ve istihdam piyasasının olumlu
seyrinin faiz artırımı açısından gereken ekonomik
koşulların oluşmakta olduğuna dair görüşlerin
ağırlık kazanmasına neden oluyor.

gösterilse de, merkez bankası yetkililerinin
söylemlerinde, sıkılaştırma sürecinin başlamasına
ilişkin görüşlerin korunduğunu izliyoruz.
Nitekim, BoE’nin son üç faiz toplantısında, 9 üyeli
komitedeki 2 üyenin faiz oranının 25 baz puan
artırılması yönünde oy kullandığını gördük. 2011
yılından bu yana ilk kez kurulda faiz konusunda
görüş ayrılıkları yaşandığı izlendi.
BoE’nin son açıklamalarında, ilk faiz artırımı
zamanlamasıyla ilgili olarak 2015 yılının ilk
çeyreği ön plana çıkarken; ücret artışları,
enflasyon ve konut kredilerinin seyrinin bu
zamanlamanın değişmesinde etkili olacağını
söyleyebiliriz.

Benzer şekilde, yıllık tüketici enflasyonunun
Eylül itibariyle, krizin etkisinin hissedildiği
dönemde ulaştığı %4’lü seviyelerden son
beş yılın en düşüğü olan
%1,2 seviyesine
gerilemesi de, faiz artırım sürecine yönelik
beklentileri sınırlayan başka bir unsur olarak

İngiltere’de işsizlik oranı son yılların en düşüğünde

Haftalık kazançlar enflasyon hedefinin oldukça altında
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Çin: Teşvikler beklenirken

Halk Yatırım
Görünüm 2015

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin’e
yönelik en büyük endişe, %7,5’lik resmi büyüme
hedefinin yakalanamayacağı noktasında ağırlık
kazanıyor. İçeride, konut sektöründe artan
endişeler ve iç talepteki zayıflık karşısında, yılın
üç çeyreğinde, uygulanan teşvik paketleriyle
ancak yakalanan %7,4’lük büyüme; küresel
tarafta ise, büyümenin sağlanamadığı Euro
Bölgesi ekonomisi ile hala büyümenin kalıcılığı
ve gücünün sorgulandığı ABD ekonomisi kaynaklı
zayıf kalan dış talep; likidite koşullarının daha
az destekçi görünümü gibi unsurların büyüme
tarafındaki kaygıları haklı kıldığını söyleyebiliriz.
Küresel kriz sırasında, global talepteki sert
daralmanın etkisiyle Çin’de %6’ya kadar gerileyen
ekonomik büyüme, kriz sonrası dönemde
olumlu baz etkisi ve küresel çapta merkez
bankaları tarafından uygulanan genişlemeci
politikalarıyla canlanan sınırlı dış talebin de
etkisiyle, 2010 ve 2011 yıllarında, sırasıyla %10,4
ve %9,3 seviyelerinde gerçekleşmişti.

yükselişin sağlanamadığı kriz sonrası dönemde,
hükümet ve merkez bankasının (PBOC) etkisiyle
sağlanan büyüme ortamının devamının i) bu
desteğin ‘görece’ azalacağı; ii) enflasyona
yansıyan iç talepteki zayıflamanın süreceği; iii)
küresel taraftan da büyümeye katkının sınırlı
kalacağı 2014 için ‘iyimser’ kaldığını söylemek
bile mümkün.
Yılın ilk çeyreğinde %7,4 büyüyen Çin
ekonomisinin,
“sert
iniş”
endişelerinin
canlanmasıyla Nisan ayından itibaren atılan 1)
‘mini teşvik’ paketi; 2) seçilmiş bankalar için
rezerv karşılıkların düşürülmesi; 3) küçük ve
orta boy işletmelere getirilen vergi avantajı; 4)
artan alt yapı harcamaları (demir yolu, toplu
konut vs) adımlarının tetiklediği ‘kamu destekli’
kıpırdanmaya rağmen, yılın sonraki iki çeyreğinde
sırasıyla %7,5 ve %7,3’lük büyüme oranlarını
ancak yakalayabildiğini görüyoruz.

Hükümetin 2013 hedefi olan %7,5 büyüme
oranının, %7,7’lik gerçekleşmeyle sağlanması
sonrasında, 2014 için de aynı hedefin koruması,
görece yüksek beklentiler için hayal kırıklığı
yaratmış olsa da, gelinen son durumda
hükümetin
öngörülerinin
‘yerindeliğine’
işaret ediyor. Hatta, enflasyon göstergelerinde

Küresel ve iç talepteki zayıf ortamda, ilk çeyrek
sonunda Çin ekonomisine yönelik kaygıları
artıran özel sektör iflas riski, Mart ayı başında
bir enerji şirketinin temerrüde düşmesiyle, bir
süreliğine ön plana çıkmasına karşın, şirketin
Temmuz sonunda borçlarını ödemesine kadar
geçen sürede endişelerin hafiflemesiyle, konut
piyasasındaki olumsuzluğun temel makro
risklerden biri olarak kaldığı gözleniyor.

Büyüme hızındaki yavaşlama sürüyor

Küresel büyümedeki durgunluk Çin’in ihracatına yansıyor
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İkinci çeyrekte belirginleşen emlak piyasasındaki
yavaşlamanın, imalat ve hizmet sektörlerindeki
aktiviteye üçüncü çeyrekte olumsuz yansıdığı
gözleniyor.
PMI
hizmet
endeksi,
konut
sektöründeki durgunluk kaynaklı büyümenin
durduğu Temmuz ayından itibaren yükseliş
kaydederek Ekim sonunda 52,9 değerine ulaşsa
da, imalat endeksi son verilerde 50,4’e gerileyerek
endüstriyel faaliyetlerde büyümenin durma
noktasına geldiğine işaret ediyor.
Resmi sanayi üretim verilerindeki büyümenin,
öncü endekslerin dikkat çektiği zayıf iç ve dış
talep koşullarına paralel olarak, Eylül ayında
yıllık bazda Ağustos’taki %6,9 seviyesinden
%8,0’a yükselmesine karşın, sert iniş riskini
yeniden öne çıkarması karşısında, 2014 resmi
büyüme hedefinin ek bir teşvik olmadan
yakalanamayacağı; ilave teşvikler gelmediği
durumda ise hükümetin büyüme tahminlerinde
revizyona gitmek zorunda kalabileceği bir
ikinci ekonomik konjonktüre işaret edebileceği
ihtimalini göz ardı etmiyoruz.

için hafiflettiği sorunlu konut kredisi politikasını
takip edecek teşvik adımlarının, ekonomik
aktivitede istenen canlanmanın yakalanması için
gerekli olduğunu görüyoruz.
Zayıf iç talebin tüketici fiyatları ve ithalatta gerileme,
zayıflayan yatırımların ise üretici fiyatlarında düşüş
olarak yansıdığı makro ekonomik görünümde,
ihracatın da küresel talep tarafında karşılık
bulamamasıyla, teşvik beklentilerini ‘zorunlu’
kıldığı görüşlerinin, istihdam yaratabilmek
için %9,5-10 oranındaki istikrarlı büyümenin
sağlanması gerektiği noktasında ayrı bir zemin
bulduğunu düşünüyoruz.
İşgücü piyasasının yaklaşık yarısını oluşturan
imalat sanayinde yaşanan durgunluk, PMI imalat
endeksi istihdam göstergesinin küresel krizden
sonra en düşük seviyeye inmesine neden olurken;
işgücü piyasasına yönelik bu zayıf görünümün
ekonomi yönetiminde rahatsızlık yarattığı,
bunun da teşvik beklentilerini destekleyebileceği
söylenebilir.

Çin Maliye Bakanı’nın olumsuz makro verilerin
ekonomi politikalarının değiştirilmesine neden
olmayacağı açıklamalarını kayda değer görüyoruz.
Ancak, PBOC’nin, teşvik beklentileri kapsamında,
bankacılık sistemine 82 milyar dolarlık likidite
sağlamasını ve konut piyasasında canlanma

Öncü endeksler, imalat ve hizmet sektörlerinde zayıf görünüme
işaret ediyor
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Gelişmekte Olan Ülkeler:
Dinamiklerde ayrışma

Halk Yatırım
Görünüm 2015

Bu yılın kalanı ve 2015 yılının geneli için,
gelişmiş ülke ekonomilerinin büyüme hızı ve
para politikası duruşunda belirgin bir ayrışma
gösterdiği, daha açık bir ifadeyle, i) büyüme
dinamiklerinde ABD ve İngiltere ekonomilerinin
istikrarlı görünüme daha yakın olduğu, buna
karşılık Euro ve Japonya ekonomilerinin aşağı
yönlü risklere işaret ettiği; ii) buna paralel olarak
da, para politikasında ilk grubun ‘sıkılaştırıcı’
tarafta, ikinci grubun ise ‘genişlemeci’ yönde
bir eğilim sergilediği küresel bir makro
görünümden söz edebiliriz.
Bu ayrışmayı genel anlamda, küresel
ekonominin yönlendirici gücü olan ABD
ekonomisi ve geriye kalan ekonomiler
olarak değerlendirdiğimizde, büyüyen ABD
ekonomisini, küresel ekonomi üzerindeki olumlu
etkisini de göz önüne aldığımızda, ihracata
dayalı gelişmekte olan ve Asya ekonomileri için
olumlu buluyoruz. Diğer taraftan, ABD’de güçlü
büyüme görünümünü, kalıcı olması halinde
2015 yılının ilk yarı sonuna doğru faiz artırımına
gitmesi beklenen Fed’in para politikası duruşu
açısından ise, büyümeyi sağlayamayan gelişen
ekonomilerde ‘gevşek’ adımlar için hareket
alanını sınırlayıcı ve yapısal olarak yüksek dış
açık veren, dolayısıyla, likiditedeki ‘daralmaya’
hassasiyeti yüksek kırılgan ekonomiler için
‘zorlu’ olarak değerlendiriyoruz.

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin küresel büyümeye
desteği azalıyor

15%

Gelişen ekonomilerin küresel ekonominin
yaklaşık dörtte birini oluşturduğunu ve 2012
yılından itibaren dünya büyümesine katkısının

Hindistan cari dengesindeki iyileşme dikkat çekiyor

2
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11%

Bu noktada, kırılgan ekonomiler olarak bilinen
ve yüksek cari açık ile yüksek enflasyona
sahip, dolayısıyla dış şoklara karşı oynaklığı
fazla ekonomiler arasında, emtia ihracatçısı
olan Brezilya, Endonezya, Güney Afrika emtia
fiyatlarındaki aşağı yönlü dalgalanmalardan
olumsuz etkilenebilecekken, Türkiye ekonomisi,
Hindistan ile birlikte, emtia ithalatçısı olarak,
cari açık ve enflasyon üzerindeki yukarı yönlü
riskleri dengeleme şansı elde ederek, dış
şoklara karşı daha güçlü kalabilecektir.

4

Küresel

13%

Gelişen ekonomilerin görünümünde ayrışmada
diğer bir bakış açısı, emtia ihracatçısı ya da
ithalatçısı olma durumunda ortaya çıkabilir.
ABD’nin verdiği olumlu sinyallere karşın,
küresel ekonominin ikinci büyük gücü Çin başta
olmak üzere ana ekonomilerdeki yavaşlama,
emtia fiyatları için aşağı yönlü en büyük risk
unsuru olarak kalmaya devam edebilir. Fed’in
faiz artışına gideceği ve emtia fiyatlarındaki
zayıflığın süreceği böyle bir senaryoda ise,
yüksek cari açık veren ve doğal kaynak
ihracatına dayalı büyüme dinamiği ön planda
olan gelişen ekonomilerin en olumsuz gelişime
maruz kalacağı düşünülebilir.
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azaldığını biliyoruz. Çin ekonomisi, küresel
GSYİH’nin yaklaşık %9’unu, gelişen ekonomilerin
GSYİH’sinin ise %35’ini oluşturması nedeniyle
ayrı bir önem arz ederken, Çin dışı gelişen ülke
ekonomileri içinde ekonomik büyüklük olarak
belirgin bir yoğunlaşma dikkat çekmiyor.
2015 için öngördüğümüz makro varsayımlar
altında, Fed politikasına daha duyarlı olmaya
devam edeceğini düşündüğümüz ‘Kırılgan
Beşli’ grubunun, küresel ekonominin yaklaşık
%7’sini karşıladığını görüyoruz. Yüksek dış açık
veren bu ekonomiler için en büyük riski, küresel
likidite koşullarındaki sıkılaşmayla dış şoklara
dayanıklılıktaki zayıflama olarak gördüğümüz
ortamda, Hindistan’da: i) son bir yılda atılan
yapısal adımlarla, cari dengede gözlenen
iyileşmenin ekonomideki kırılganlığı hafifletmesi;
ii) enflasyonda, Kasım 2013’te ulaşılan %11,1
seviyesinden 2014 Eylül’de %6,5’e kadar yaşanan
gerileme; iii) büyüme beklentilerindeki iyimserlik
gibi destekleyici unsurlar, ülke ekonomisinin
grup ülkelerinden ‘pozitif ayrışmaya’ devam
edebileceği bir görünüm sunuyor.

Önümüzdeki dönemde Hindistan merkez
bankası, düşen enflasyon ve iyileşen cari
dengesini koruması durumunda, Fed ve İngiltere
merkez
bankasının
öncülüğünü
yapması
beklenen ‘para politikasında’ normalleşme
sürecinin gelişen ülke merkez bankaları
üzerinde ‘sıkılaştırıcı’ yönde baskı yaratacağı
ortamda, esneklik alanına sahip olabilir. Proaktif
olarak yürütülen faiz artırımlarının, cari denge
ve enflasyon gelişmelerinin imkan tanıması
halinde, bir kısmının geri alınmasının söz
konusu olması, büyüme görünümüne de olumlu
yansıyacağından, Hindistan ekonomisinin ‘pozitif
ayrışma’sını destekleyebilir.

Kırılgan ekonomiler içinde %8,0 ile en yüksek
üçüncü politika faizine sahip Hindistan’da
(Brezilya %11,25 ile 1., Türkiye %8,25 ile 2.)
merkez bankasının, Eylül 2013’ten 2014 Ocak
ayına kadar öncü olarak yaptığı toplam 75

2015 yılında likidite koşullarında beklenen
sıkılaşmanın, emtia fiyatlarında aşağı yönlü
baskıların ağırlık kazanması durumunda, gelişen
ülkeler içinde, emtia ihracatçısı ekonomilere
olumsuz etkisinin daha belirgin olabileceği
görüşüne değinmiştik. Bu bakış altında, Brezilya
ile Güney Afrika, yüksek enflasyon, düşük
büyüme ve iyileşme gösteremeyen cari denge gibi
ana risk unsurları nedeniyle, para politikalarının
normalleşme döneminde, faizlerini artırma
baskısını daha fazla hissedebilecek merkez

Zayıf emtia fiyatları, Brezilya ve Güney Afrika’da büyümeyi
baskılıyor

TCMB, 2014 başındaki ‘önden yüklemeli’ faiz artışıyla sıkı
duruşa geçti
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baz puanlık artırımla, gelişen ülkeler içinde faiz
artırım sürecini başlatan ve kararlılıkla sürdüren
para politikası otoritesi olduğunu biliyoruz.

Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma
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bankalarından olabilirler. Büyümede aşağı
yönlü baskıların artmasına neden olabilecek bu
senaryo, Brezilya ve Güney Afrika’nın kırılgan
gelişen ekonomiler içinde ‘olumsuz’ ayrışmasını
tetikleyebilir.
Emtia fiyatlarının seyri, enerji fiyatlarına
bağımlılığı yüksek Rusya ekonomisi için de
önem arz ediyor. Hammadde ihracatına dayalı
ve ekonomisini çeşitlendirmekten uzak Rusya,
Suudi Arabistan’ın ardından dünyanın ikinci en
büyük petrol ihracatçısı olurken, ekonominin
yaklaşık beşte birini oluşturan petrol ve gaz
ticareti, toplam ihracatın ise üçte ikisine denk
geliyor. Euro bölgesindeki durgunluk ve zayıf
enerji fiyatlarının Rusya ekonomisine olumsuz
etkisini emtia ihracatçısı kırılgan ekonomilere
benzer bir şekilde risk unsuru olarak görüyoruz.
Ayrıca, jeopolitik gerginlikler ve yaptırımların
büyümeyi baltalayacağı ortamdan erken çıkışı da
öngörmüyoruz.

Politik belirsizlikler, gelişen ülkelerde küresel
sermaye akışında olumsuzluklar yaşanmasına,
bu da iç dengelerde bozulmalara neden olabiliyor.
Nitekim, bu yıl Arjantin, Tayland ve Ukrayna’yı
politik çalkantıların gölgelediği ekonomiler
olarak izledik.
Gelişen ülkeler grubunda olumlu tarafta ise,
gelişen Asya ekonomilerinin, görece güçlü
makro dinamiklere sahip ve ABD’ye ihracatın
önemli bir rol üstlendiği büyüme modelleriyle,
2015 yılında öne çıkabileceğini düşünüyoruz.
Filipinler ve Malezya’nın güçlü iç taleple büyüme
tarafında dikkat çekebileceği bölge ekonomileri
içinde, Güney Kore katma değeri yüksek
ihracatının sağladığı ‘rekabet avantajıyla’ küresel
büyümeden olumlu etkilenecek ekonomiler
arasında ön sırada yer alıyor.

2014 yılında Hindistan, Güney Afrika, Brezilya,
Türkiye ve Endonezya’da gerçekleşen kritik
başkanlık ve parlamento seçimleri sonrasında,
risk oluşturan siyasi belirsizlikler hafifleme
eğilimi göstermesine karşın, toplumsal olayların
iç karışıklığa yol açtığını izlediğimiz politik
risklerin gelişen ülkelere yönelik baskı unsuru
haline gelebileceği göz ardı edilmemeli.

Büyüme gücü açısından olumsuz tarafta ise,
yılın son çeyreğinde ekonomik aktivitedeki
yavaşlamanın belirginleştiği Euro bölgesinde
atılan ve devamı gelecek genişleme adımlarının
aktiviteye olumlu yansımasının 2015 yılının
ilk aylarında zayıf kalacağını düşünüyoruz. Bu
konjonktürde de, bölge ekonomisindeki zayıf
toparlanma sürecinin, Polonya ve Macaristan
gibi bölgeye ihracatı yoğun olan ülkelerin
büyümelerine katkısının ancak ‘gecikmeli’
olabileceği söylenebilir.

Rusya ekonomisindeki zayıflama sürüyor

Asya-Pasifik gelişen ekonomilerindeki büyüme görece güçlü
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Türkiye Özet: Daha yavaş büyüyen dünyada,
farklı iç dengeleme

2015 yılını küresel olarak, para politikalarının
normalleşme sürecinin, geleneksel yöntemlere
dönülmesiyle, resmiyet kazanmasına aday
bir dönem olarak öngörüyoruz. Ancak, gerek
ekonomilerin hala “kalıcı ve istikrarlı” büyüme
görünümü kazanmamış olması, gerekse de
gelişmiş ekonomilerde hem görünüm hem de
para politikası duruşu arasındaki keskin farklılık,
normalleşme döneminin sorgulanma süreçlerini
de içerecek bir şekilde, yani oynaklık artışıyla
birlikte yaşanmasına neden olabilecek.
Küresel krize karşı geleneksel olmayan
yöntemlerin
öncülüğünde
verilen
zorlu
mücadelenin ardından kalıcı olma çabası veren
normalleşme döneminin, ekonomileri de yeni
“normal” dengelere getirmekte olduğu tespitinin
önemsenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Daha açık
bir ifadeyle, ülkelerin kendi dengelerine yönelik
değerlendirmelerinde, yeni dünya ‘normal’lerinin
göz önüne alınması daha sağlıklı sonuçlara
ulaşılmasını sağlayacaktır.
Bu bakış altında, Türkiye ekonomisinin de
2015 yılındaki görünümünü yeni dengelere
göre değerlendirdik. Büyüme görünümünden
başlayacak olursak, 2012 yılından itibaren,
potansiyel düzeyin altında kalarak, %2-4 bandında
büyüyen Türkiye ekonomisinin 2015 yılında da, bu
bandın üstüne yakın olmakla birlikte benzer bir
performans sergilemesini bekliyoruz. Bu seviye,
her ne kadar potansiyel düzeyin altında kalsa da,
yeni küresel dengelerde daha kabul edilebilir bir
görünüm oluyor.
Nitekim, küresel ekonominin bu yılki büyüme
tahmininin yıl boyunca sürekli revize edildiğini ve
IMF-Dünya Bankası’nın Dünya Ekonomik Görünüm
Raporunun en güncel projeksiyonlarında da
%3,3’e indirildiğini görüyoruz (yıl başındaki
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tahminlerde %3,6 idi).
Küresel büyümenin bu yıl öngörülerin altında
kalmasına neden olan ana ekonomiler olarak
da, ilk çeyrekte olumsuz hava koşullarının
aktivitedeki etkisinin beklenenden daha sert
gerçekleştiği ABD ekonomisine ait büyüme
öngörüsünün %2,6’dan %2,2’ye indirilmesine
ek olarak, bizim ekonomimizi de içeren ve bu
yılın büyüme tahmini %5,1’den %4,4’e çekilen
gelişen ekonomiler ön plana çıkıyor. Euro ve
Japonya da, sırasıyla 0,2 ve 0,3 puanlık aşağı
yönlü revizyonlarla takip ediyor.
Daha yavaş büyüyen küresel ortamda da, Türkiye
ekonomisinde 2015 yılı için öngördüğümüz
%4’lük büyüme oranı, ait olduğu gelişen
ekonomi grubunda hala büyüme dinamiğiyle
ilgi çekmeyi sağlayabiliyor.
Türkiye ekonomisi, yeni küresel ortamda,
büyüme hızındaki yavaşlamanın yanı sıra,
büyüme dinamiğindeki değişimle de farklılık
gösteriyor. Bu yılın ilk yarısında çarpıcı bir
şekilde izlendiği üzere, iç talep ağırlıklı büyüme
yapısı, dış talebin önemini artırdığı bir modele
dönüşüyor. Bu yılın ilk yarısındaki yıllık bazda
%3,3’lük büyümenin 2,7 puan gibi önemli bir
kısmı net dış talepten elde edildi. Geçen yıl ise
%4,1 büyüyen ekonomide, iç talebin sunduğu
6,7 puanlık katkının 2,6 puanını net dış talep
götürmüştü.
Geçmiş yıllarda, büyüdüğü dönemlerde net dış
talebin “eksi” katkı sağladığı, dış alemin ancak
daralma ya da düşük büyüme dönemlerinde
pozitif bölgede yer aldığı Türkiye ekonomisinde,
ihracat odaklı büyüme stratejisinin sonucu
olarak, net dış talep artık önemli bir büyüme
bileşeni haline geliyor.

Ancak, 2015 yılında söz konusu tablonun
korunması ile ilgili risk unsurları da mevcut.
Ana ihracat ortağımız olan AB ekonomisindeki
büyümeyle ilgili aşağı yönlü riskler, dış talep
kaynaklı büyüme resminin devamında en önemli
endişe kaynağı. Diğer ihracat pazarlarımızla ilgili
olarak, jeopolitik risklerin Irak ve diğer Orta
Doğu ülkelerine olan ihracatta baskı yaratması
da, dış talebin katkısının sürdürülebilirliğini
sorgulatan diğer bir faktör.
2015 büyüme görünümüyle ilgili olarak, dış taleple
ilgili beliren bu riskler karşısında, kamunun
dengeleyici bir unsur olabileceğini düşünüyoruz.
Bu yılın güçlü bütçe performansı da, kamu
harcamaları yoluyla büyümeye desteği mümkün
kılarken; Haziran 2015’te yapılması planlanan
genel seçimler öncesinde kamu harcamalarının
daha etkin kullanılması olası bir senaryo olarak
beliriyor.
Yaratılan yurt içi hasılanın ağırlıklı kısmını
oluşturan özel sektör harcamalarıyla ilgili
olarak ise, özellikle yatırım harcamalarında
canlanmanın ancak finansal istikrara yönelik
güven ortamındaki oynaklığın azalması halinde
mümkün olabileceği söylenebilir. Hem tüketim
hem de yatırım harcamalarındaki artışın,
küresel oynaklığın yüksek kalacağı varsayılan
konjonktürde sınırlı kalması beklenebilir.
Büyüme görünümünün 2015 resmini çizmek
gerekirse, net dış talebin katkısının bu yıl kadar
güçlü olmasıyla ilgili risklerin bulunduğu; küresel
para politikalarının devam eden normalleşme
sürecinin iç finansal istikrar üzerinde kalıcı
bir bozucu etki yaratmadığı ve genel seçimlere
bağlı kamu desteğinin artması durumunda,
iç talebin katkısının daha yüksek olacağı bir
büyüme tablosu öngörülebilir. AB bölgesindeki

38

sıkıntılar ve jeopolitik riskler karşısında, dış
talebin katkısının sürdürülebilirliğinde, ekonomi
yönetiminin öne çıkardığı ve para politikasıyla
da desteklenen ihracatı ve tasarrufu artırma
politikalarının etkin uygulanması kritik olacaktır.
2015 yılında en önemli kritik dengelerden biri olarak
gördüğümüz enflasyon cephesinde ise, olasılığını
düşük görmekle birlikte yıllık enflasyonda çift
haneli rakamlar görme riskinin dönem dönem
gündeme gelebileceği düşünülebilir.
Enflasyonda ana senaryomuz, yıllık enflasyonun
Mayıs ayında %9,66 ile tepe yaptığı; Eylül-Ekim
döneminde %9’un altına düşmesiyle dönüş
trendine girdiği; ancak yıl sonuna kadar %9
civarında dalgalanma göstereceği; gelecek yılın ilk
yarısında da baz etkisi avantajının önemli katkısıyla
%7-8 bandına bir gerileme gösterebileceği; yılı da
%7,2 seviyesinde kapatacağı şeklinde.
Ancak, enflasyonda kalıcı düşüş bazı kritik
dinamiklere bağlı olacak. Bu dinamiklerin
başında, enflasyonun son yükselişinde de önemli
bir etkisi olan gıda enflasyonun hedeflere doğru
bir yavaşlama göstermesi geliyor. Gıda fiyatlarının
enflasyon üzerindeki yükünün azalmasında, arz
koşullarında iyileşmeye ek olarak, kur istikrarının
kalıcı olarak bozulmaması gerekiyor. Ekonomi
yönetiminin gıda fiyatlarındaki artışın kontrol
altına alınması için üzerinde çalıştığı aktif dış
ticaret politikası çerçevesindeki kararlarının
etkinliği de gıda enflasyonunda diğer kritik bir
bileşen olacaktır.
Enflasyon
görünümünde
belirleyici
unsurlardan
olan
enerji
fiyatlarının
ılımlı
seyri,
enflasyon
risklerinin
kontrol altında tutulmasında en önemli
destekleyici unsurlardan biri olarak beliriyor.

Halk Yatırım
Görünüm 2015

Geçmiş yıllara göre azalsa da hala önemli düzeyde
olan kurun yansıma etkisinin ne yönde gelişeceği
2015 enflasyonunda kritik olacak. Normalleşme
sürecinin devrede olacağı bir küresel konjonktür,
büyüme endişeleriyle kur savaşlarının da devam
edeceği düşünüldüğünde, kur oynaklığının yüksek
kalmasına neden olabilecek. Ancak, geçmiş yıllara
göre daha rekabetçi olan reel kur, oynaklığın
boyutunu azaltabilecekken; oynaklığın ne kadar
kalıcı olacağı enflasyon görünümünde belirleyici
olacak.
2015 yılında da potansiyelin altında büyüme ortamında
çıktı açığının devam edeceği anlaşılıyor. %1,5 olarak
öngörülen çıktı açığının kapanmasının 2016 yılının
ilk çeyreğine ötelendiği izleniyor. Devam eden çıktı
açığı da, ılımlı enerji fiyatlarıyla birlikte, kur ve gıda
fiyatlarıyla ilgili risklere karşı, destekleyici unsurlar
olacaktır.
Enflasyonda kalıcı bir iyileşme gözlenene kadar
da, para politikasındaki sıkılaştırma duruşunun
korunması beklenebilir. İçerideki enflasyonla ilgili
risklere ek olarak, küresel para politikalarının
normalleşme sürecinin özellikle gelişen ülke
merkez bankaları üzerindeki baskıları artıracak
olması da, para politikasındaki sıkılaştırma
duruşunun sürdürülmesini gerektiren bir unsur
olabilecek.
Gelişen ülke merkez bankaları, Fed’in “düşük faiz”
söylemini sürdürdüğü 2014 yılında, genele yayılan ve
süreklilik arz eden bir politika duruşu sergilemezken;
geleneksel yöntemlere dönüşü de içermesi
beklenen normalleşme sürecinin belirginleşmesinin
öngörüldüğü 2015 yılında sıkılaştırma baskısını daha
yoğun hissedebilecektir. Nitekim, son dönemde,
büyüme görünümünde aşağı yönlü
risklere
karşın, merkez bankalarının gerek enflasyon
gerekse de sermaye akımına yönelik riskler

karşısında,
parasal
genişleme
eğilimi
göstermekten kaçınıp; politika faiz oranlarını sabit
tutarak ya da artırmak zorunda kalarak geçirmeye
çalıştığı izleniyor.
TCMB de, likidite yönetimi araçlarıyla, özellikle
sermaye girişinin güçlü olmadığı konjonktürde
para politikasındaki duruşu daha da belirgin olarak
yansıttığı düşünülen, verim eğrisinin yataya yakın
eğimini koruyarak, sıkılaştırma eğilimini koruyor.
Piyasa oynaklığının, boyutu ve süresi açısından
ekonomik dengelerde kalıcı bir bozulmaya neden
olacak düzeylere ulaşması durumunda ise, geçmiş
dönemde gözlendiği üzere, döviz likiditesini
artırıcı enstrümanların (zorunlu karşılıklar,
rezerv opsiyon mekanizması, doğrudan müdahale
gibi), son noktada da politika faiz göstergelerinin
yükseltilmesinin
gündeme
gelebileceğini
düşünüyoruz.
Fed’in 2015 ortasına doğru faiz artırımlarını
başlatabileceği senaryonun, gelişen ülke para
politikalarında böyle bir baskının gözlenmesine
neden olabileceğini düşünüyor; bu durumda da,
politika faiz oranlarında, koridoru değiştirmeden,
125 baz puana kadar artış yapılabileceğini
bekliyoruz. Ancak, küresel tarafta zayıflıkların
artması halinde, mevcut faiz seviyesinin yeterli
olacağı düşüncesindeyiz.
Araştırma birimimizin bu ikinci senaryodaki
görüşüne daha yakın olan İcra Kurulumuz,
enflasyonun 2015 sonunda %7,2’ye ineceği
tahminimizi de dikkate alarak, TCMB’nin politika
faizini aynı bırakmak ya da ölçülü indirmek
yönünde elinin güçleneceğini düşünmektedir.
Avrupa ve Japonya merkez bankalarının
genişleme adımlarının ise, Fed’in genişlemeci
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enstrümanlarını devreden çektiği ve sıkılaştırma
duruşuna geçme stratejilerini ön plana çıkardığı
konjonktürde, Eylül ayından beri oynaklık
artışında da
gözlendiği üzere, yeterince
güçlü bir dengeleyici unsur olamayacağını
düşünüyoruz.
Küresel dalgalanmaların artmasının beklendiği
2015 yılında, yapısal sorunları da yansıtan, cari
açığın sürdürülebilirliğinin gündemde kalması
şaşırtıcı olmayacak. Ekonominin potansiyel
düzeyinin altında büyümesine karşın, yapısal
kısıtlardan dolayı, cari açığın %4,5-5 bandının
altına indirmenin mümkün olamadığını bu
yılki gelişiminde de izledik. Cari açığın, bu yıl
büyümede ivme kaybı, altın ticaretinin iyileşme
göstermesi ve enerji fiyatlarının ılımlı seyri gibi
destekleyici unsurlara karşın, yıl sonunda ancak
48 milyar dolara inerek GSYİH’nin %5,9’unda
kalabileceğini hesaplıyoruz.
Yapısal sorunların çözümünün ana gündem
maddesi olmasının beklenmediği 2015 yılında
da, cari açık ve finansmanının, dış şoklara karşı
kırılganlık unsurlarından biri olarak görülmeye
devam edebilir.
Ancak, yapısal sorunlar bir tarafa bırakılacak
olursa, potansiyelin altındaki büyüme ve
düşük enerji fiyatlarının beraberinde sunduğu
“yönetilebilir cari açık” temasının korunacağı
2015 yılında, finansman tablosunda da çok ciddi
bir değişiklik öngörmüyoruz.
Geçen yıl 217 milyar dolar olarak hesapladığımız
finansman ihtiyacının, bu yıl 193 milyar dolara
indikten sonra, 2015 yılında 203 milyar dolara
ılımlı bir artış göstereceğini tahmin ediyoruz.
Bu yılki düşüş ve gelecek yıl öngördüğümüz
artışta temel unsur ise cari açık. Geçen yıl 65,1
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milyar dolara çıkan ancak bu yıl 50 milyar doların
altına işaret eden cari açığın, 2015 yılında da 53
milyar dolara ılımlı bir genişleme göstermesini
bekliyoruz. Büyümenin talep tarafında beklenen
iyileşmeye paralel olarak, ithalatın finansmanı
için kullanılan kısa vadeli ticari kredilere ait geri
ödemeleri de, finansman ihtiyacının artmasında
etkili diğer bir unsur olarak görüyoruz.
Söz konusu dış finansman ihtiyacının
rezervlerde azalışa neden olmaması için,
ithalatın finansmanı için kullanılan kısa vadeli
kredilerde bu yılın hafif üzerinde ve 2013 yılına
benzer bir borç geri çevirme oranı, finans
dışı sektörün yatırımlar için kullandığı uzun
vadeli kredilerde geri ödemenin üzerinde
borçlanmanın devamı, bankaların sendikasyon
gibi uzun vadeli kredilerinde genel görünüme
uygun olarak geri dönüşün üzerinde borçlanma,
portföy yatırımlarından bu yılın hafif üzerinde
giriş gibi finansman koşullarının gerçekleşmesi
gerekiyor.
Özellikle
küresel
para
politikalarının
normalleşme sürecinde içerideki para politikası
üzerindeki olası baskıların yumuşatılması,
dolayısıyla finansal ve ekonomik dengelerde
kalıcı bir bozulma riskinin azaltılması açısından
daha da kritik bir hale gelen güçlü maliye
politikasının korunmasıyla ilgili
gerekli
kararlılığın gösterilmeye devam edeceğini
düşünüyoruz. Geçen yıl, sırasıyla %1,2 ve %2
olarak gerçekleşen bütçe açığı ve faiz dışı
fazlanın GSYİH’ye oranlarının, bu yılı %1,5 ve
%1,4 seviyelerinde kapatarak, sırasıyla %1,9 ve
%1,1’lik ilk resmi hedeflere göre daha güçlü bir
tablo sunmasını bekliyoruz. Üstelik bu seviyeler,
yılın kalan bölümünde hem mevsimsel olarak
hem de büyümeye destek amaçlı kamu
harcamaları artışını da içeriyor.

Büyüme: Potansiyelin altında büyüme, yavaşlayan
küresel ekonomide daha az riskli

Son üç yıldır potansiyelinin altında büyüyen
Türkiye ekonomisinin, daha yavaş büyüyen küresel
ortamda, bir süre daha bu tabloyu devam ettireceği
anlaşılıyor. 2012 ve 2013 yıllarında, sırasıyla
%2,1 ve %4,1’lik büyüme oranlarıyla yetinmek
zorunda kalan ekonominin bu yıl ve gelecek yılı
da, sırasıyla %3,3 ve %4,0 ile geçirebileceğini
düşünüyoruz. Ancak, Türkiye ekonomisinin yılın
ikinci çeyreğine kadar sekiz çeyrek arka arkaya
büyüdüğü; Brezilya ve Güney Afrika gibi gelişen
ekonomilerin büyüme oranlarının ise, sırasıyla
%0-1 ve %1-2 ile sınırlı kaldığı bir dönemde, %3-4
bandındaki büyümenin önemli olduğu da aşikar.
2013 yılının ikinci döneminden beri %4’lü
seviyelerde istikrarlı bir görünüm sunan
ekonominin bu yılın ikinci çeyreğinde ancak %2,1
büyüyebildiğini gözlemliyor; üçüncü çeyrekte ise
%3’lü seviyelere doğru sınırlı bir toparlanma
yaşanabileceğine dair sinyaller alıyoruz. AB
ekonomisindeki sıkıntılar ve jeopolitik unsurların
dış talepte yarattığı risklere ek olarak, iç talebin
baskı altındaki görünümü, büyüme oranındaki
sınırlı artış beklentimizde ana etken. Kamunun
katkısının belirgin olarak son çeyrekten itibaren
hissedilebileceği görüşüyle, ancak bu dönemden
itibaren tekrar %4’lü seviyelere çıkabileceğini
düşünüyoruz.

Türkiye ekonomisinin yeni küresel ortamda
büyüme hızında yaşanan yavaşlamanın yanı
sıra, büyüme dinamiğindeki değişim de dikkat
çekiyor. İç talep ağırlıklı büyüme yapısının, bu
yılın ilk yarısında, dış talep kaynaklı bir modele
dönüştüğünü izliyoruz. Yılın ilk yarısındaki yıllık
bazda %3,3’lük büyümenin 2,7 puan gibi önemli
bir kısmı net dış talepten kaynaklanıyor. Geçen
yıl ise %4,1 büyüyen ekonomide, iç talebin
sunduğu 6,7 puanlık katkının 2,6 puanını net dış
talep götürmüştü. Daha genel olarak, Türkiye
ekonomisinin geçmişte büyüdüğü dönemlerde
net dış talebin “eksi” katkı sağladığı, dış alemin
ancak daralma ya da düşük büyüme dönemlerinde
pozitif bölgede yer aldığı görülüyor.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak

Ancak ekonominin bu yıl, ihracat odaklı büyüme
stratejisinin bir sonucu olarak, potansiyel
seviyesinin altında olsa da %3’ler civarında bir
büyüme görünümü sunduğu makro ekonomik
ortamda, net dış talep önemli bir katkıyla
karşımıza çıkıyor.

Potansiyel büyüme artık daha düşük düzeyde

Büyüme modelinde değişim (kalıcı mı?)
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çeyreklik dönemler itibariyle bakıldığında, 2012
yılının ikinci çeyreğinden beri aralıksız büyüyen
ekonominin, bu yılın ikinci çeyreğinde daralma
yönünde hareket ettiğini izliyoruz. Üçüncü
çeyrekte de benzer tablonun korunması, ancak
sonrasında çeyreklik bazda büyüme gözlenmesi
beklenebilir.

Halk Yatırım
Görünüm 2015

Büyüme dinamiklerindeki söz konusu değişimde,
ihracat odaklı büyüme stratejisini destekleyen
unsurlar olarak daha rekabetçi TRY, genişlemeci
para politikalardan çıkışın yavaş gerçekleştiği
küresel ortamda TCMB’nin sıkılaştırma duruşunu
korumakla birlikte daha esnek yaklaşımı, AB
ekonomisinde devam eden zayıflıklara rağmen
toparlanma çabası düşünülebilir.
Ancak, 2015 yılında söz konusu tablonun
korunması ile ilgili risk unsurları mevcut.
Öncelikle, Avrupa merkez bankasının geleneksel
yaklaşımından daha proaktif bir duruşla, “tüm
para politikası araçlarını devreye sokmaktan
çekinmeyeceği” söyleminde de yansımaları
görüldüğü üzere, AB ekonomisinde büyümeyle
ilgili aşağı yönlü riskler devam ediyor. Ana
ihracat pazarımızdaki bu olumsuz görünüm, dış
talep kaynaklı büyüme resminin devamında en
önemli risk unsurlarından biri.

güçlü bütçe performansı da, kamu harcamaları
yoluyla büyümeye desteği mümkün kılarken;
Haziran 2015’te yapılması planlanan genel
seçimler öncesinde kamu harcamalarının
daha etkin kullanılması olası bir senaryo olarak
beliriyor.
Yaratılan yurt içi hasılanın ağırlıklı kısmını
oluşturan özel sektör harcamalarıyla ilgili olarak,
bu yılın ikinci çeyreğinde hem tüketim hem de
yatırım tarafında önemli bir yavaşlama izleniyor.
Üçüncü çeyrekte de özel sektörün harcamalar
yoluyla katkısının sınırlı kalması beklenirken,
ancak finansal istikrara yönelik oynaklığın azalması
durumunda özellikle yatırımlarda canlanmanın
gözlenmeye başlayabileceğini düşünüyoruz.

Diğer taraftan, dış taleple ilgili riskler
karşısında, kamunun
dengeleyici
bir
unsur
olabileceğini düşünüyoruz. Bu yılın

Büyüme görünümünün 2015 resmini çizmek
gerekirse, net dış talebin katkısının bu yıl kadar
güçlü olmasıyla ilgili risklerin bulunduğu; küresel
para politikalarının devam eden normalleşme
sürecinin iç finansal istikrar üzerinde kalıcı bir
bozucu etki yaratmadığı ve genel seçimlere bağlı
olarak kamu desteğinin artması durumunda,
iç talebin katkısının daha yüksek olacağı bir
büyüme tablosu öngörülebilir. AB ekonomisindeki
sıkıntılar ve jeopolitik riskler karşısında, dış
talebin katkısının sürdürülebilirliğinde, ekonomi
yönetiminin öne çıkardığı ve para politikası
duruşuyla da desteklenen ihracatı destekleme ve

Net dış talebin büyümeye katkısı belirgin

Özel sektör harcamaları büyümede ana kalem

Kaynak: TÜİK, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma
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Diğer ihracat pazarlarımızla ilgili olarak,
jeopolitik risklerin Irak ve diğer Orta Doğu
ülkelerine olan ihracatta baskı yaratması da dış
talebin katkısının sürdürülebilirliğini sorgulatan
diğer bir faktör.

Kaynak: TÜİK, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma
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tasarrufu artırma politikalarının etkin bir şekilde
uygulanması kritik olacaktır.
Büyüme hızı ve dinamiğindeki değişime,
küresel konjonktürü de göz önüne alarak,
içinde bulunduğumuz gelişen ülke grubu içinde
karşılaştırmalı olarak baktığımızda ise, Türkiye
ekonomisinin hala büyüme dinamiğini koruduğunu
görüyoruz. Bu yıl ve gelecek yıl için öngördüğümüz,
sırasıyla %3,3 ve %4,0 büyüme tahminleri, Türkiye’nin
de içinde yer aldığı “gelişen Avrupa” (“Emerging
and Developing Europe”) ekonomisine ait büyüme
tahminlerinin üzerinde. IMF-Dünya Bankası’nın
yayımladığı Dünya Ekonomik Raporu’nun son
güncellemesine göre, söz konusu gelişen ülke
grubunun 2014 yılında %2,7, 2015 yılında da %2,9
büyüyeceği öngörülüyor.
Küresel
dalgalanmalar
karşısında
finansal
göstergelerin kırılganlığında benzer yansımaların
gözlendiği gelişen ekonomiler arasında da, Güney
Afrika ve Brezilya’ya göre daha güçlü, Hindistan ve
Endonezya’ya göre ise daha zayıf bir büyüme resmi
mevcut.

önemli bir büyüme kaynağı olduğu, ancak bu
bileşenin yılın ilk yarısında yavaşlama gösterdiği
dikkat çekiyor.
Büyümeye katkılar açısından bakıldığında
da, gelişen ekonomilerin büyüme hızının
yavaşlamasında özel tüketim harcamalarındaki
zayıflamanın ana unsur olduğu; net dış talebin
katkısında ise, Endonezya dışında, iyileşme
yaşandığı görülüyor. Bu durum aynı zamanda, dış
şoklara karşı daha kırılgan olan gelişen ekonomiler
açısından destekleyici bir hale gelebilir.
Yatırımlar ise, Türkiye ve Brezilya’da daha zayıf bir
görünüm sunuyor.
Dolayısıyla, potansiyelin altındaki büyüme ortamı,
daha yavaş büyüyen küresel ortamda, daha az
riskli bir görünüme dönüşüyor ve “dış şoklara
karşı dayanıklılık” temasının sürmesine olanak
tanıyabiliyor.

Büyüme bileşimine bakıldığında, söz konusu
gelişen ülke grubu içinde, özel tüketim harcamaları
yaklaşık ½ ile arasında bir payla en önemli kalem
olarak beliriyor. Endonezya’da, ihracatın özel
tüketim harcamalarına oldukça yakın bir payla diğer

Türkiye, GOÜ arasında büyüme dinamiğini koruyor

GOÜ’de net dış talebin büyümeye katkısı artıyor
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2014 ñlk Yarâsâ ñtibariyle GSYñH'ye Katkâlar
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Enflasyon: Enflasyonda farklı
yönde dengeler

2013 yılının Mayıs ayından itibaren, küresel
görünümün “çıkış” stratejisine ilişkin endişelerle
yeni bir boyut kazanmasıyla oluşan finansal
dalgalanma karşısında, enflasyonun yeni bir
yükseliş trendine girdiğini izledik. 2011 yılının
son çeyreği ile 2012 yılının ilk çeyreği arasındaki
dönemde de, yıllık enflasyonda %6’lardan %11’lere
varan hızlı bir artış yaşanmış; sonrasında yine
%6’lara hızlı bir iniş elde edilmişti. 2013 ve 2014’ün
Mayıs ayları arasında, %6’lardan %9’lara yaşanan
ancak korkulan iki haneli seviyelere dönüşün
yaşanmadığı son çıkışın benzer bir hızlı geri dönüş
sergilemesi, hem küresel hem de iç koşullar
altında, beklenen bir senaryo değil.
Yıllık enflasyonun bu yılın Mayıs ayında %9,7 ile
tepe yaptığını, sonrasındaki dönüş hareketiyle,
Eylül-Ekim döneminde %9’un altına indiğini
görüyoruz. Ancak, yıl sonuna kadar %9 civarında
dalgalanmaya devam edeceğini düşünüyoruz. 2015
yılı itibariyle devreye girecek baz etkisi avantajıyla,
yıllık enflasyonda gerileme beklenmekle birlikte,
bu hareketin belirgin ve kalıcı olması bazı kritik
dinamiklere bağlı olacaktır.

Halk Yatırım
Görünüm 2015

yönde revize edilmesine neden olan bileşenlerin
başında gelen gıda enflasyonu, %8’lik orijinal
hedefe oldukça uzak ancak Ekim sonunda yapılan
son revize hedef olan %12,5’e ise yakın seyrederek,
Ekim sonu itibariyle %12,73 seviyesinde. Ancak,
%9’luk 2015 hedefinin hala önemli oranda üzerinde.
Gıda enflasyonunda söz konusu yükselişte, küresel
gelişime bağlı olarak olumsuz hava koşullarının
neden olduğu kuraklığın yanı sıra, iç dinamiklerle
ilgili olarak kur etkisi de önemli bir unsur.
Nitekim, küresel gıda fiyatlarının Nisan ayından
beri gerileme göstermesine karşın, içeride gıda
fiyatlarının enflasyon üzerinde baskı unsuru
olmaya devam ettiğini izliyoruz.

Bu
dinamiklerin
başında,
enflasyonun
son yükselişinde de önemli bir etkisi olan
gıda
enflasyonun
hedeflere
doğru
bir
yavaşlama göstermesi
geliyor.
2014
yılı
boyunca
enflasyon projeksiyonlarının yukarı

Küresel ve iç gıda enflasyonunda gözlenen
bu farklılaşmada da, TRY’nin değer kaybının
neden olduğu birikimli kur etkisinin önemli
bir rol oynadığını düşünebiliriz. Gerçekten de,
kur etkisinden arındırdığımızda, iç fiyatlar gıda
endeksinin küresel gıda fiyatlarıyla göreceli
olarak daha yakın bir ilişki yansıttığı görülüyor.
Yani, gıda enflasyonunun enflasyon üzerindeki
yükünün
azalmasında,
arz
koşullarında
iyileşmeye ek olarak, kur istikrarının kalıcı olarak
bozulmaması da gerekiyor. Ekonomi yönetiminin
gıda fiyatlarındaki artışın kontrol altına alınması
için
üzerinde çalıştığı aktif
dış ticaret
politikası çerçevesindeki kararlarının etkinliği

Enflasyondaki yükselişte gıda fiyatlarının etkisi büyük

Enflasyonu düşürmede baz etkisi 1Y15’te destek olacak
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de, gıda enflasyonunda diğer kritik bir bileşen
olacaktır.

TCMB’nin en son projeksiyonlarında 92 dolar/varil
olarak yer alan 2015 enerji fiyatları tahmininin
(bu yılın 10 aylık dönem ortalaması 105 dolar/varil),
enerji sektörünün arz koşullarına yönelik genel
iyimserlikle, destekleyici olduğunu söyleyebiliriz.

Küresel para politikalarının normalleşme
sürecinin, geleneksel yöntemlerin devreye
girmesiyle resmiyet kazanmasının öngörüldüğü
2015 yılında, gelişen ülke ekonomilerinin baskı
altında kalmaya devam edeceği ana senaryoların
başında geliyor. Gelişen piyasalara sermaye
akımında dalgalanmaların arttığı bir ortamda
da, kur istikrarına ilişkin risklerin yükselmesi
beklenebilir. Ancak gelişmiş ekonomilerde
“düşük faiz” ortamının öngörülenden daha uzun
süre korunması, gelişen ülkelere yönelik sermaye
akımının devam etmesini de sağlayabilecek.
Yani, normalleşme sürecinin devrede kalacağı
bir küresel konjonktür, büyüme endişeleriyle kur
savaşlarının da devam edeceği düşünüldüğünde,
kur oynaklığının yüksek kalmasına neden
olabilecek. Ancak, TRY’nin daha rekabetçi
seviyesi, oynaklığı sınırlayabilecek bir unsur.

Geçmiş yıllara göre belirgin bir azalma gösterse
de hala önemli düzeyde bulunan kurun yansıma
etkisi, enflasyonda belirleyici diğer bir unsur
olacaktır. Mayıs 2013’ten itibaren kurda yaşanan
değer kaybının yıllık TÜFE oranındaki etkisinin,
Nisan 2014’te 0,3 puanın üzerine çıkarak tepe
yaptığı, Ağustos itibariyle de 0,2 puana gerilediği,
toplamda da 3 puana ulaştığı görülüyor. Yani,
küresel dalgalanmada kurda kalıcı olarak yaşanan
%26 civarındaki değer kaybının enflasyona yansıma
etkisi %11 seviyesinde oluşuyor.

2015 yılında da potansiyel düzeyinin altında
büyüme sinyalleri veren ekonomide çıktı açığının
devam edeceği anlaşılıyor. 2012 sonunda %2’nin
üzerinde bulunan, 2013 yılının ikinci çeyreğinde
bu seviyenin altına inen ve güncel verilerde %1,5
seviyesine işaret eden çıktı açığının, gelecek
yılın ortasına kadar ciddi bir iyileşme göstermesi
beklenmiyor. 2015 yılının üçüncü çeyreğinde
%1’in altına inmesi beklenen çıktı açığının ancak
2016 yılının ilk çeyreği sonunda kapanabileceği
varsayılıyor.

İç ve dış gıda fiyatlarında ayrışma

Çıktı açığı enflasyon risklerini azaltmada yardımcı

Enflasyon görünümünde belirleyici unsurlardan
biri de enerji fiyatları. Temmuz 2013’te %11,3
seviyesine kadar yükselen yıllık enerji enflasyonu,
bu yılın Ekim sonu itibariyle %4,4 gibi oldukça
düşük bir seviyede seyrediyor. Yılın son çeyreğinin
başında 90 dolar/varil seviyesinin altına inen
Brent petrol fiyatları, enflasyon risklerinin kontrol
altında tutulması açısından en önemli destekleyici
unsurlardan biri olarak beliriyor.
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Halk Yatırım
Görünüm 2015

Devam eden çıktı açığı da, ılımlı enerji fiyatlarıyla
birlikte, kur ve gıda fiyatlarıyla ilgili risklere karşı,
enflasyon görünümünde destekleyici unsurlar
olacaktır.
Temel enflasyon dinamiklerine ilişkin olarak,
gelecek yıl hizmet enflasyonunun yapışkanlığıyla
ilgili canlanan risklerin ne yönde gelişim
sergileyeceği kritik başka bir faktör. 2008’in son
çeyreği ile 2011’in ilk çeyreği arasında ciddi bir
iyileşmenin kaydedildiği hizmet enflasyonun
direncinde (hizmet enflasyonunda %11’lerden
%3’lere hızlı bir düşüş), sonraki dönemde
kazanımlarının bir kısmının geri verildiğini ve yıllık
hizmet enflasyonunun yılın 10 aylık döneminde 1,2
puanlık bir artış gösterdiğini izledik.
Hizmet enflasyonundaki bu olumsuz seyrin
çekirdek göstergelerdeki iyileşmeyi sınırlayan
unsurlardan biri olduğunu da biliyoruz. Yani,
uzun bir mücadele dönemi sonunda önemli bir
iyileşmenin elde edildiği hizmet enflasyonunun
tekrar kontrol altına alınmasının, enflasyonu
%5’lik orta vadeli hedefe yaklaştırma sürecinde
en büyük risk unsuru olacağı söylenebilir.

üçte bir gibi, ortalama olarak yarıdan fazla bir
ağırlığa işaret eden AB ülkelerine göre sınırlı
bir ağırlığa sahip olsa da, çıktı açığına duyarlı
olan enflasyon bileşeninde yukarı yönlü risklerin
korunduğunu izliyoruz. Çıktı açığına duyarlı
enflasyonun ağırlıklı olarak hizmet sektörü
alt kalemlerinden oluştuğu, işlenmiş gıda ve
enerji grubuna dahil olan bazı kalemlerin de iş
çevrimlerine duyarlı olduğunu biliyoruz.
Çıktı açığına duyarlı olmayan kısımda ise
(TÜFE’den çıktı açığına duyarlı kısmın çıkarılması
sonrası kalan bölümden para politikasının kontrolü
dışında kalan taze meyve-sebze ve alkol-tütün
kalemleri dışlanarak bulunan yaklaşık %60’lık
kısım), ithal maliyetlerinin belirleyici olduğu;
dolayısıyla enflasyonda ithalat fiyatları ve döviz
kurunun önemi açıkça görülüyor. Çıktı açığına
duyarlı olmayan enflasyonda, kurun birikimli
etkisine bağlı olarak bu yılki hızlı çıkış sonrası
gözlenen hafif aşağı hareketin devamı açısından,
kurun seyri daha kritik bir hale geliyor.

Son olarak, enflasyon gelişimine özellikle
para politikası etkileşimi açısından çıktı
açığına duyarlı olan ve olmayan ayrımında
bakılacak olunursa, enflasyon sepeti içinde

Hizmet enflasyonu direncinde artan riskler

Çıktı açığına duyarlı enflasyon ağırlığı daha düşük
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Para Politikası: “Normalleşme” döneminde para
politikasında artan baskılar

Fed’in tahvil alımlarına son verdiği Ekim
toplantısı öncesinde, Eylül toplantısında
“düşük faiz” politikasının “kayda değer bir
süre daha devam edeceği” söyleminde ve
ekonomik tahminlerinde çok ciddi bir değişiklik
yapmamasına karşın, normalleşme sürecinin
başlaması durumunda hızlı ilerleyeceğine
yönelik sinyalleri ve çıkış adımlarıyla ilgili
açıklamalarının,
gelecek dönemde para
politikalarının sıkılaştırma eğilimini ön plana
çıkarmasıyla, özellikle gelişen piyasalar
üzerindeki baskının belirginleştiğini izledik.
Aslında, bu 2015 yılının nasıl bir algılamada
geçebileceğinin de öncü sinyalleri olarak
görülebilir. Yani, 2014 yılının önemli bir kısmında
merkez bankalarının söylemleri ve geleneksel
olmayan enstrümanların devrede kalmasıyla
ötelenen “volatilitede yükseliş” döneminin,
gecikmeli olarak yaşanmaya başladığını ve
2015 yılında da ağırlığını hissettireceğini
söyleyebiliriz.
Bu doğrultuda, her ne kadar volatilite endeksi
son çeyrek başında, 10-17 bandından 2030 bandına hızlı bir artış göstermiş olsa da,
ekonomik görünüm ve para politikalarının
normalleşme sürecinin ön planda olduğu
önümüzdeki dönemde çok daha hızlı hareketlere
hazırlıklı olmak gerektiğini düşünüyoruz.

Volatilitede yükseliş dönemine hazırlık

Küresel algılamada artan bu hassasiyetin
gelişen piyasalar üzerinde neden olduğu
dalgalanmaların, bu ülke grubunun merkez
bankalarının söylemlerine de yansıdığını
izliyoruz. Şöyle ki, büyüme görünümünde aşağı
yönlü risklere karşın, merkez bankaları gerek
enflasyon gerekse de sermaye akımına yönelik
riskler karşısında parasal genişleme eğilimi
göstermekten kaçınıp; politika faiz oranlarını
sabit tutarak ya da artırmak zorunda kalarak
geçirmeye çalışıyor.
TCMB de yılın ilk ayında, politika faizi olarak ön
plana çıkan bir haftalık repo ihale faiz oranında
gerçekleştirdiği 550 baz puanlık artışın ardından,
Mayıs-Temmuz döneminde yaptığı toplam
175 baz puanlık indirim sonrasında, Ağustos
ayından itibaren söz konusu kritik politika faiz
göstergesini %8,25 seviyesinde sabit tutmayı
tercih ediyor. Gecelik borçlanma ve borç verme
faiz oranlarının yansıttığı faiz koridoru da, Ocak
ayında sırasıyla 450 ve 425 baz puanlık artışların
ardından, Temmuz ve Ağustos aylarında, önce
alt limit sonra da üst limitte, sırasıyla 50 ve 75
baz puanlık tek seferlik indirimlerin ardından,
%7,5-11,25 bandında tutuluyor.
Küresel para politikalarının normalleşme
sürecinin gelişen ülke merkez bankaları
üzerindeki baskıları artırmasının beklendiği

Politika faizinde ’’bekle-gör’’ dönemi
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TCMB Faiz Koridoru

Kaynak: TCMB
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Görünüm 2015

önümüzdeki dönemde, fiyat istikrarı hedefinin
önceliğinin
korunması
eğiliminin
ağır
basması beklenmeli. Bu çerçevede, enflasyon
görünümünde risklerin kalıcı olarak azaldığına
dair bir görüş oluşuna kadar para politikasındaki
sıkı duruşun devam ettiği gözlenecektir.
Para politikasındaki sıkı duruşun en önemli
göstergesi de, özellikle sermaye çıkışı olan
dönemlerde bu duruşun daha belirgin olarak
yansıtılmasını sağlayan, verim eğrisinin yatay
eğiminin korunması olmaktadır. Piyasalarda
oynaklığın Eylül ayından beri gözlendiği gibi arttığı
dönemlerde, likidite yönetimi, getiri eğrisinin
yataya yakın tutulması ve döviz likiditesinin
düzenlenmesi gibi politikalar, volatilite artışının
kontrol altına alınmasında ön plana çıkıyor.
Piyasa oynaklığının, boyutu ve süresi açısından
ekonomik dengelerde kalıcı bir bozulmaya
neden olacak düzeylere ulaşması durumunda
ise, geçmiş dönemde gözlendiği üzere, döviz
likiditesini artırıcı enstrümanların (zorunlu
karşılıklar, rezerv opsiyon mekanizması,
doğrudan müdahale gibi), son noktada da
politika faiz göstergelerinin yükseltilmesi
gündeme gelebilecektir. Bu durum ancak,
gelişmiş ülke merkez bankalarının çıkış
stratejisinin
öngörülenden hızlı olması ve
bunun da gelişen ülke para politikalarının alanını

Verim eğrisi yatay tutularak sıkı duruş korunuyor

daraltması halinde gözlenebilecek.
Fed’in 2015 yılının ortalarına doğru faiz artırımlarını
başlatabileceği senaryosunun gerçekleşmesi
halinde, gelişen ülke para politikalarında böyle
bir baskının gözlenebileceğini düşünüyor; bu
durumda da, politika faiz oranlarında, faiz
koridorunu değiştirmeden, 125 baz puana kadar
artış yapılabileceğini bekliyoruz. Ancak, küresel
tarafta zayıflıkların artması halinde, mevcut faiz
seviyesinin yeterli olacağı düşüncesindeyiz.
Avrupa merkez bankasının (AMB) parasal
genişleme adımlarının ise, Fed’in genişlemeci
enstrümanlarını devreden çektiği ve sıkılaştırma
duruşuna geçme stratejilerini ön plana çıkardığı
konjonktürde, son dönemde oynaklık artışında
da gözlendiği üzere, yeterli bir dengeleyici güç
olamayacağını düşünüyoruz. AMB’nin proaktif
tutumunu aynı kararlılıkla sürdürmesine
dair belirsizlik, genişlemeci para politikası
önlemlerinin reel ekonomik dengeler üzerinde
beklenen olumlu etkisine ilişkin riskler ve belli
bir zamana ihtiyaç duyulması, ABD ekonomisi ve
Fed politikasının küresel ekonomik görünüm ve
para politikalarını şekillendirmede yönlendirici
rolü gibi unsurlar söz konusu görüşümüzde ana
etkenler.
Bu noktada, enflasyon görünümünde aşağı

Volatiliteyi kontrol etmede likidite yönetimi ön planda
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yönlü baskı unsurlarının (düşük enerji fiyatları,
devam eden çıktı açığı, baz etkisi gibi), yukarı
yönlü baskı unsurlarından (kurda artan oynaklık,
yüksek gıda fiyatları gibi) daha etkili olması,
dolayısıyla enflasyon görünümünde kalıcı
bir iyileşme elde edilmesi durumunda, para
politikalarının normalleşme sürecinin gelişen
ülkeler üzerinde sıkılaştırıcı yönde neden olacağı
baskının içeriye yansımasını yumuşatabilecektir.
Enflasyon gelişimi ve para politikası etkileşiminde
önemli bir nokta olarak, enflasyonun para
politikasına duyarlı kısmı, yani çıktı açığına
duyarlı enflasyondaki gelişimin ayrı bir yer
tutacağı göz ardı edilmemeli. Çıktı açığına
duyarlı olan ve olmayan enflasyon ayrımının ön
plana çıkmasında, son yıllarda gelişmekte olan
ülkeler başta olmak üzere tüm ekonomilerde
enflasyonun iş çevrimlerine olan duyarlılığında
zayıflama gözlenmesi geliyor.
Daha açık bir ifadeyle, büyüme-enflasyon ilişkisi,
TÜFE’nin alt endekslerinde önemli farklılıklar
gösterebiliyor; merkez bankaları da geleneksel
talep yoluyla tüketici enflasyonunun değişen
oranda kısmını kontrol edebiliyor. Mesela, AB
ülkelerinin büyük
bir
bölümünde
genel
fiyat
endeksinin yarısından fazlası çıktı
açığından etkilenirken; yapılan çalışmada bu
oran Türkiye için %30 ile sınırlı kalıyor. Yani bizde,

talep yönetimini esas alan politikaların enflasyon
üzerindeki etkinliği AB ülkelerine göre daha düşük
kalarak; geleneksel talep kanalıyla tüketici
enflasyonu üzerindeki risklerin ancak %30’unun
kontrol altına alınabildiğini görüyoruz.
Diğer taraftan, enflasyonun çıktı açığına duyarlı
olmayan ağırlıklı kısmında ise, ithalat fiyatları
ve kur etkili unsurlar. Bu yılın ilk yarısında,
enflasyonun bu belirleyici bölümünün hızlı bir
yükseliş gösterdiğini, daha sonra da düşüş
eğiliminin başladığını izledik. Ancak, aşağı
hareketin devamı için kur dalgalanmaların makul
boyutta kalması ve enflasyon dinamiklerinde kalıcı
bir bozucu etkisinin olmaması gerekiyor. Bu nokta
da, küresel koşulların gerektirdiği para politikası
duruşunun gösterilmesi önemli hale geliyor.
Yani para politikasının mevcut görünümünde, çıktı
açığına yönelik kararlarla, enflasyon risklerinin
ancak sınırlı orandaki kısmının kontrol altına
alınması mümkün görünürken; kur istikrarının
sağlanmasına yönelik politika kararları, enflasyon
risklerinin daha ağırlıklı kısmının kontrol altında
tutulmasına imkan tanıyor.

GOÜ merkez bankalarının faiz politikasında farklılaşmalar
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Son Dönem Artñranlar
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1- Toplam faiz değişikliği (baz puan) 2- Mevcut enflasyon ile reel hale getirilmiş 3- 2015 enflasyon tahmini ile reel hale getirilmiş
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Politika Reel Faizi (3)

Dış Denge: Cari açık kontrol
altında; yapısal kısıtlar
devam ediyor

Halk Yatırım

Ekonominin
potansiyel
düzeyinin
altında
büyümesine karşın, yapısal kısıtlardan dolayı, cari
açığı %4,5-5 bandının altına indirmenin mümkün
olamadığını bu yılki gelişimi de gösterdi. Geçen
yıl sonunda 65,1 milyar dolara çıkarak GSYİH’nin
%7,9’una çıkan cari açığın, bu yıl hem büyümede
ivme kaybı hem de altın ticaretinin iyileşme
göstermesine karşın, yıl sonunda ancak 50
milyar doların hafif altına inerek GSYİH’nin %5,9’u
düzeyinde kalabileceğini hesaplıyoruz.

azalmasının da önemli bir destekleyici unsur
olduğu görülüyor. Nitekim altın hariç cari açıktaki
azalma 7,6 milyar dolar ile daha ılımlı düzeyde.

Cari açığın belli düzeyin altına çekilememesi
de, finansmanına ilişkin küresel koşullarda her
dalgalanma yaşandığında, Türkiye ekonomisinin
en fazla olumsuz etkilenen gelişen ekonomiler
arasında yer almasına neden oluyor.
Yapısal sorunların çözümünün ana gündem
maddesi olmasının beklenmediği 2015 yılında da,
cari açık ve finansmanı, talep ve enerji fiyatları
kaynaklı azalan risklere karşın, dış şoklara karşı
kırılganlık unsurlarından biri olarak görülmeye
devam edebilir.

Görünüm 2015

Dış ticaret dengesindeki iyileşmede ise, hem
ihracattaki güçlenmenin hem de ithalattaki
yavaşlamanın etkisi bulunuyor. Dokuz aylık
dönemde ihracatta %5,5 yıllık artış elde edilirken,
ithalattaki %4,2’lik düşüşle, dış ticaret açığında
%18,8’lik kayda değer bir gerileme dikkat çekiyor.
İhracattaki artışta, TL’nin değer kaybı, hala aşağı
yönlü riskler içerse de AB bölgesindeki iyileşme
ve altın ihracatındaki artış gibi gelişmelerin etkili
olduğunu söyleyebiliriz. İthalattaki yavaşlamada
ise, yine TL’nin değer kaybının etkisine ek olarak,
iç talepte yavaşlama, düşen enerji fiyatları ve
altın ithalatının hız kesmesi gibi unsurlar ön
plana çıkıyor.

Cari açığın bu yılki gelişimine baktığımızda, 12 aylık
açığın Ağustos sonu itibariyle 48,9 milyar dolara
inerek, geçen yılın sonuna göre 16,2 milyar dolarlık
önemli bir gerilemeye işaret ettiğini izliyoruz. Bu
gerilemede, dış ticaret açığındaki daralma kritik
bir rol oynarken, altın ticaretinin olumsuz etkisinin

2011-2012 döneminde ortalama olarak 110
dolar/varil seviyesinin üzerinde gerçekleşen
Brent petrol fiyatlarının son iki yıldır düşüş
eğiliminde olduğunu; gelecek yıl için de, küresel
projeksiyonlarda benzer eğilimin korunmasının
beklendiğini izliyoruz. Yaşanan jeopolitik risklerin
petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskısının
kısa süreli kaldığı; orta vadede arz, kısa vadede
ise talep kaynaklı aşağı yönlü baskıların kalıcı
trendi oluşturduğu söylenebilir. Geçen yılı 109
dolar/varil seviyesinin hemen altında geçiren

Cari açık risklerinde azalma; yapısalda değişen bir şey yok
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ortalama petrol fiyatlarının bu yılı 103 dolar/
varil seviyesiyle tamamlayabileceğini; gelecek
yıl da 98 dolar/varil seviyesinde kalabileceğini
düşünüyoruz.
Enerji fiyatlarına ilişkin bu projeksiyonlarımız
altında enerji maliyetini de, bu yıl ve gelecek
yıl için, sırasıyla 53 ve 53,5 milyar dolar olarak
hesaplıyoruz. Hatırlanacağı üzere, 2010 yılında
38,5 milyar dolar olan enerji maliyeti, 2011-2013
döneminde 54-60 milyar dolar bandına hızlı bir
yükseliş göstermişti. Yani, enerji maliyetinin dış
denge üzerindeki olumsuz etkisinin son dört yıldır
belli bir bantta kaldığı görülüyor.
Dış ticaret dengesindeki iyileşme sürecinin devamı
açısından ihracatın güçlü görünümünün ne yönde
gelişeceği önemli olacak. Ana ihracat partnerimiz
olan Euro bölge ekonomisine ilişkin aşağı yönlü
riskler ile jeopolitik kaynaklı baskı unsurları,
ihracatımızdaki güçlü görünümün devamı
açısından belirsizlik yaratırken; özellikle Euro borç
krizi sonrasında başarıyla uygulanan ihracatta
bölgesel çeşitlendirme politikasının ekonomik
görünümü daha güçlü duran ekonomiler lehine
sürdürülmesi (MENA bölgesi, İngiltere, çevre AB
ülkeleri gibi) dengeleyici bir rol üstlenebilecektir.
İhracattaki
farklılaştırma

risklere
stratejileri

karşı
bölgesel
kısa vadede etkili

İhracatta bölgesel çeşitlendirme

politikalar olarak karşımıza çıkmakla birlikte,
orta vadede güçlü ihracat stratejisi için, ürünsel
çeşitlendirme politikalarının ve bunlara yönelik
yapısal reform ve düzenlemelerin de gündeme
gelmesi gerekliliğini unutmamak gerekiyor.
Dış dengedeki düzelme, ihracatın ithalatı
karşılama oranındaki artışta da izleniyor. Geçen
yıl %60’a inen ihracatın ithalatı karşılama oranı,
bu yılın dokuz aylık döneminde %66 seviyesine
işaret ederken, yılın ilk çeyreğinde %70’in
üzerinde seviyeler dikkat çekiyor. 2015 yılında
da %65 civarında dalgalanmasını beklerken,
yukarı yönlü riskler olduğunu düşünüyoruz.
Dış dengede, yapısal sorunlar bir tarafa
bırakılacak olursa, potansiyelin altındaki
büyüme ortamının beraberinde sunduğu
“yönetilebilir cari açık” temasının korunacağı
2015 yılında, finansman tablosunda da çok ciddi
bir değişiklik beklemiyoruz.
Geçen
yıl
217
milyar
dolar
olarak
hesapladığımız finansman ihtiyacının, bu yıl
193 milyar dolara indikten sonra, 2015 yılında
203 milyar dolara ılımlı bir artış göstereceğini
tahmin ediyoruz. Bu yılki düşüş ve gelecek
yıl öngördüğümüz artışta temel unsur cari
açık. Geçen yıl 65,1 milyar dolara çıkan
cari açığın, bu yıl 48 milyar dolara gerilemesini,

İhracat pazarlarında farklı büyüme görünümleri
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2015 yılında da 53 milyar dolara ılımlı bir
genişleme göstermesini bekliyoruz. Büyümenin
talep tarafında beklenen iyileşmeye paralel
olarak, ithalatın finansmanı için kullanılan kısa
vadeli ticari kredilere ait geri ödemeleri de,
finansman ihtiyacının artmasında etkili diğer bir
unsur olarak görüyoruz.
Söz
konusu
dış
finansman
ihtiyacının
rezervlerde azalışa neden olmaması için,
ithalatın finansmanı için kullanılan kısa vadeli
kredilerde bu yılın hafif üzerinde ve 2013 yılına
benzer bir borç geri çevirme oranı, finans dışı
sektörün yatırımlar için kullandığı uzun vadeli
kredilerde geri ödemenin üzerinde borçlanmanın
devamı, bankaların sendikasyon gibi uzun vadeli
kredilerinde genel görünüme uygun olarak
geri dönüşün üzerinde borçlanma, portföy
yatırımlarından bu yılın hafif üzerinde giriş gibi
finansman koşullarının gerçekleşmesi gerekiyor.
Özellikle, “volatilitede artış” eğiliminin ağırlığını
hissettireceğini düşündüğümüz önümüzdeki
dönemde, gelişen piyasalara sermaye akımının
şekillendireceği
portföy
yatırımlarından
beklenen katkının sağlanması dış finansmanın
kritik bileşeni olarak olacaktır.
Ayrıca, son üç yıldır 9 milyar dolar civarında
elde edilen doğrudan yatırımların genel

eğilimini koruması ve Euro tahvil piyasasından 5
milyar dolarlık borçlanma yapılması gibi sermaye
girişine yönelik varsayımların da gerçekleşmesi
gerekiyor.
Öte yandan, 2012-2013 döneminde yıllık ortalama
8 milyar doların üzerinde bir finansman desteği
sağlayan ancak bu yılın sekiz aylık döneminde
0,2 milyar dolarlık bir döviz çıkışına işaret eden,
yurt dışı bankaların yurt içi bankalar nezdinde
tuttukları “döviz mevduatları”nın yine katkı sağlar
tarafa geçmesi ve/veya 2007-2013 döneminde
aralıksız olarak net sermaye girişine işaret ederek
toplamda 20,5 milyar dolarlık finansman sağlayan,
sadece bu yılın sekiz aylık döneminde 9,1 milyar
dolar gibi önemli bir düzeye ulaşan “net hata ve
noksan” kaleminin yine önemli bir girişe işaret
etmesi gibi gelişmelerin gözlenmesi, 2015 yılının
finansman tablosunu daha rahatlatıcı bir hale
getirecek; resmi rezervlerin güçlenme yönünde
kalmasını sağlayabilecektir.
Dış dengenin sürdürülebilirliğiyle ilgili analizlerde
ön plana çıkan başka bir unsur olarak da, döviz
varlıklarının
yükümlülükleri
karşılamada
ne kadar güven verici bir seviyede olduğuna
dair göstergeler olacaktır. Bu çerçevede, brüt
döviz rezervler, 2002 yılından beri hakim olan
güçlenme ivmesini devam ettiremese de Ekim
sonu itibariyle 112,3 milyar dolarlık seviye ile

2015 dış finansman ihtiyacını 210 milyar dolar olarak hesaplıyoruz
Dñð Finansman îhtiyacñ ve Finansman Kaynaklarñ* (milyar dolar)
(milyar dolar)
2013 Ock-Aís'142014T 2015T
TOPLAM FîNANSMAN îHTîYACI
217,1
126,3 193,1 203,3
Cari Açâk
65,1
29,6
48,0
53,0
Kâsa vadeli ticari kredilerin geri ödemesi
110,5
74,1
112,0
115,0
Finans dâîâ kesimin uzun vadeli borç geri ödemesi
30,1
13,8
21,5
23,5
9,1
5,7
8,5
9,0
Bankalarân uzun vadeli kredilerinin geri ödemeleri
Euro tahvil geri ödemesi
1,5
3,1
3,1
2,8
IMF kredilerinin geri ödemesi
0,9
0,0
0,0
0,0
FîNANSMAN KAYNAKLARI
Kâsa vadeli ticari kredilere ait borçlanma
Finans dâîâ kesimin uzun vadeli borçlanmasâ
Bankalarân uzun vadeli borçlanmasâ
Bankalarân kâsa vadeli net borçlanmasâ
Doðrudan yatârâmlar (net)
Euro tahvil borçlanma
Net hata ve noksan
Portföy yatârâmlarâ - Euro tahvil hariç (net)
Uzun vadeli ticari kredilere ait borçlanma (net)
Genel hükümet uzun vadeli borçlanma (net)
Finans dâîâ kesimin kâsa vadeli borçlanmasâ (net)
Diðer yatârâmlara ait varlâklar (net)
Döviz mevduatlarâ
Diðer yükümlülükler (net)
REZERVLER **

217,1
116,2
29,6
19,0
11,8
9,8
6,1
2,9
19,1
-0,1
0,0
1,3
2,4
8,6
0,6
-9,9

126,3
73,3
17,3
9,9
0,5
4,6
5,4
9,1
9,8
0,0
-0,8
0,5
-0,1
-0,2
0,4
-3,4

193,1 203,3
113,0 120,0 %6 yâllâk artâî, %104 borç çevirme oranâ
24,5
27,5 %12 yâllâk artâî, %117 borç çevirme oranâ
16,0
17,0 %6 yâllâk artâî, %189 borç çevirme oranâ
2,0
5,0
9,0
9,5
6,4
6,5
10,0
0,0
15,7
16,3
0,0
0,0
-1,0
0,0
1,0
1,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,5
-3,1
0,0

Kaynak: TCMB, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma
* Genelde dengeye yakın seyreden borç kalemleri hesaba katılmamıştır, ** ‘eksi’ ( ‘artı’) rakamı
rezervlerde artışı (azalışı) göstermektedir.
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geçen yıl sonundaki 112 milyar dolara yakın bir
görünüm sunuyor.
Brüt rezervlerden döviz yükümlülüklerinin
çıkarılmasıyla bulunan net dış varlıkları ve net
döviz pozisyonu da, Kasım başı itibariyle, 43 ve
41 milyar dolar ile, 2013 sonundaki sırasıyla 45
ve 40 milyar dolar seviyelerine yakın seyrediyor.
Net dış varlıklara, zorunlu karşılık ve ROM’da
tutulan döviz rezervlerinin eklenmesiyle
bulunan kullanılabilir rezervler 114 milyar dolar
civarında (2013 sonunda 109 milyar dolar idi).
Döviz pozisyonu yeterliliğine, optimal rezerv
çerçevesinde, rezervlerin kısa vadeli dış
borçlara ve ithalata oranı olarak bakıldığında
da, sırasıyla 1,02 ve 6,6 seviyeleri ile
karşılaşıyoruz. İlk oranın 1’in üzerinde olması,
ikinci oranın da 4-6 alt bandının üzerinde
olması, döviz yükümlülüklerini karşılamada
riskli bir durumun bulunmadığını gösteriyor.
Diğer gelişen ülke ekonomilerine göre de
Türkiye, döviz rezervlerinin ithalatı karşılama
oranı açısından, orta sıralarda yer alıyor.

4 milyar dolar gibi makul bir açık seviyesinde.
Özel bankaların kısa vadeli yükümlülükleri ise,
Ağustos sonunda 73,6 milyar dolar düzeyinde.
Kısa vadeli yükümlülüklerin karşılanması
açısından kısa vadeli varlıklara yönelik bir
hesaplama yaptığımızda (krediler, TCMB’den
alacaklar, nakit değerler, zorunlu karşılıklar
ve diğer kalemi), yine Eylül sonu itibariyle 87,8
milyar dolarlık bir büyüklük buluyoruz. Hatta,
döviz cinsi kredilerin uzun vadeli kısmının da
kur ve faize karşı duyarlılık nedeniyle kısa vadeli
varlık kapsamına dahil edilebileceği senaryoda,
yükümlülükleri karşılama açısından bir sıkıntı
olmadığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz.
Reel sektörün net döviz pozisyonu, Ağustos
sonu itibariyle 179,3 milyar dolar ile geçen yıl
sonuna göre 2,8 milyar dolar gibi oldukça
ılımlı bir artışa işaret ediyor. Ek olarak, ağırlıklı
olarak uzun vadeli olan reel sektörün açık
pozisyonunun kısa vadeli kısmı sadece 12,9
milyar dolar.

Dış kırılganlıklara karşı döviz yükümlülüklerinin
yeterliliğine
özel
sektör
tarafından
bakıldığında,
özel
bankacılık
kesiminin
net döviz pozisyonu, 24 Ekim itibariyle

Ayrıca, TCMB’nin yaptığı ayrıntılı analizler de, reel
sektörün önemli kısmının, ya döviz borcunun
bulunmadığı ya da ihracat aktivitelerinden
dolayı doğal korunma mekanizmalarının
olduğunu; sadece %12’lik kısmının doğal

Rezervler 6 aydan daha fazla ithalatı karşılayabiliyor

Rezervler kısa vadeli dış borçların üzerinde
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Kaynak: TCMB, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma
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Brüt Rezerv/ Kâsa Vadeli Borç

0,9

Halk Yatırım
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korunma
mekanizmasının
bulunmadığını
gösteriyor. İlaveten, reel sektörün döviz borçlarının
daha çok büyük ölçekli firmalarda önemli
seviyelere ulaştığı; küçük ve orta ölçekli kısımda
ise dış borçların daha makul boyutlarda kaldığı
izleniyor.
Reel sektörün doğal korunma mekanizması döviz borcu riskini
azaltıyor *

70%
Tüm firmalar

60%

Küçük ve orta ölçekli firmalar

50%

Büyük firmalar

40%
30%
20%
10%
0%
Döviz borcu
olmayanlar

0< x ≤ 1

1 < x ≤ 10
10 < x ≤ 50 50 < x ≤ 250
Milyon TL

250 < x

* ‘x’ : Firmaların milyon TL cinsinden döviz borçlarını göstermektedir
Kaynak: TCMB
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Maliye Politikası: Güçlü bütçe, normalleşme döneminde
vazgeçilmez unsur

2005 yılından itibaren belirgin olarak korunan güçlü
bütçe dengesinin, bu yılın dokuz aylık döneminde
de, yerel ve cumhurbaşkanlığı olmak üzere iki
seçim dönemini de içermesine karşın, popülist
politikalardan uzak durulmasıyla sürdürüldüğünü
söyleyebiliriz.

ödeneğin altında kalacağı gözlenen faiz ödemeleri
de bütçe dengesine destek olan diğer önemli bir
faktör. Küresel olarak “düşük faiz” ortamıyla
desteklenen borçlanma maliyetine ilişkin olumlu
koşullar, faiz ödemelerinin bütçeye olan yükünün
azalmasında etkili oluyor.

2009-2010 dönemindeki zayıflığın haricinde,
bütçe açığının milli gelire oranla %2 seviyesi
ve altıyla sınırlı kaldığını; faiz dışı dengenin ise
fazla vermeye devam ettiğini izliyoruz. Geçen yıl,
sırasıyla %1,2 ve %2 seviyesinde bulunan bütçe
açığı ve faiz dışı fazlanın GSYİH’ye oranının, bu yılı
%1,5 ve %1,4 seviyelerinde kapatarak, sırasıyla %1,9
ve %1,1 seviyesindeki orijinal hedeflere göre daha
güçlü bir büyüme tablosu sunmasını bekliyoruz.
Üstelik bu seviyeler, yılın kalan bölümünde hem
mevsimsel olarak hem de büyümeye destek amaçlı
kamu harcamaları artışını da içeriyor.

Diğer taraftan, potansiyel düzeyin altındaki büyüme
ortamında vergi gelirlerinin zayıf kaldığı; iç talebin
sınırlı katkısı karşısında kamunun büyümeye
destek amaçlı yatırım ve tüketim harcamalarının
etkisiyle, faiz dışı harcamaların yine ödeneğin
üzerine çıkacağı anlaşılıyor. Nitekim, dokuz aylık
dönemde, vergi gelirlerindeki yıllık artış %7,7
ile sınırlı kalırken; faiz dışı harcamalardaki artış
%14,5’e ulaşmış görünüyor.

Bu yılın güçlü bütçe tablosunda, vergi dışı gelirlerin
katkısı en önemli etken. Faiz gelirleri ve genel
bütçeli idarelere ait paylar (GSM işletmelerinden
alınan Hazine payları, KKDF kesintisi gibi) ve para
cezaları ile özel bütçeli idareler ve düzenlemedenetleme kurumlarının gelirleri, hem geçen yılın
hem de hedeflerin üzerinde bir katkı sağlıyor.
Bu yılın dokuz aylık döneminde yıllık bazda
%12,7’lik düşüşe işaret eden ve yıl sonunda

Ekonominin
büyüme
oranının
düzeyin altında kalmaya devam
öngörüldüğü ve Haziran’da genel
yapılmasının planlandığı 2015 yılında
tablosunun genel eğiliminde çok

Bütçe dengeleri güçlü kalıyor

Dolaylı vergilerin katkısında dalgalanma
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Vergi gelirlerinde, dolaysız gelirlerin katkısı
sürerken, ağırlıklı bir orana sahip olmaya devam
etmesine karşın dolaylı gelirlerin zayıf büyüme
ortamında sınırlı kaldığı görülüyor. Özellikle, iç
ticaret ve ithalattan alınan KDV, ÖTV gibi dolaylı
vergi kalemleri yıllık olarak oldukça düşük
artışlara işaret ediyor.

Halk Yatırım
Görünüm 2015

değişiklik beklemiyoruz.

sunduğu dikkat çekiyor.

Büyümede beklenen ılımlı artış, vergi gelirlerinin
katkısını artırması beklemekle birlikte; bu artışın
%11,3’lük GSYİH nominal artış öngörümüzün
(%4 GSYİH reel büyüme ve %7 GSYİH deflatör
varsayımlarımıza göre hesapladığımız) altında
kalabileceğini düşünüyoruz.

Bütçe açığına benzer iyimser tablonun, faiz dışı
denge, brüt kamu borcu ve toplam finansman
ihtiyacı gibi göstergelere ilişkin karşılaştırmalarda
da geçerli olduğunu görüyoruz.

İç talebin büyümeye sınırlı desteği karşısında,
genel seçimlerin de yapılacağı düşünülürse, 2015
bütçesinde, mali disiplin politikası çerçevesinde
kalınmak koşuluyla, faiz dışı harcamaların
büyümeye destek amaçlı olarak GSYİH nominal
artış oranının üzerinde arttığı gözlenebilir.
Vergi dışı gelirlerden 2012-2013 dönemindeki
benzer bir katkının elde edilmesine ilişkin
belirsizlikleri de hesaba kattığımızda, bütçe
açığının GSYİH’ye oranla %1,9’a yükselmesini;
faiz dışı fazla oranının da %0,9’a gerilemesini
bekliyoruz.

Daha orta vadeli perspektifte de, bütçe açığının
GSYİH’ye oranının, 2015-2019 döneminde %1,9’dan
%2,1’e ılımlı bir yükseliş göstereceği; faiz dışı
fazla oranının ise %0,4’ten %0,1’e ılımlı bir düşüş
göstereceği öngörülüyor. Net kamu borcunun
GSYİH’ye oranının da, söz konusu dönemde,
%24,5’lik bir düzeyden %22,5’e düşeceği tahmin
ediliyor.
Maliye politikasıyla ilgili olumlu görünümün
temel dayanağını, Türkiye ekonomisine ait azalan
mali kırılganlık tablosunda buluyoruz. Türkiye,
son beş yıldır bütçe dengesi en güçlü olan GOÜ
ekonomileri arasında yer alıyor.

IMF’nin yılda iki kez yayımladığı Maliye Politikası
İzleme Raporu’nun (“Fiscal Monitor”) son
sayısında da, Türkiye’nin bütçe açığının GSYİH’ye
oranı 2014 ve 2015 yılları için, sırasıyla %2
ve %1,9 düzeylerinde öngörülürken, seçilmiş
GOÜ ve orta gelir grubuna ait sırasıyla %3,7 ve
%3,5’lik tahminlere göre de iyimser bir tablo

Mali kırılganlığın sadece sağlık ve emeklilik
sistemiyle ilgili harcamalar alanında bir risk
unsuru haline geldiği; diğer taraftan, toplam
finansman ihtiyacı, faiz ve büyüme
oranı
arasındaki fark, konjonktürel olarak düzeltilmiş
faiz dışı açık ve brüt kamu borcu gibi geniş
değişken setinde rahat bir görünüm sunduğu
izleniyor.

GOÜ arasında güçlü maliye politikası görünümü

Bütçe dengesi en güçlü gelişen ekonomiler arasındayız

Kaynak: IMF, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma
Turuncu: Yüksek kırılganlık, Gri: orta , Mavi: ılımlı

Nis.14

8,0%
7,0%

2014

2015

6,0%

Bütçe Açâðâ/GSYñH

5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%

Hindistan

Eki.13

Güney Afrika

Pakistan
Filipinler
Polonya
Rusya
Güney Afrika
Tayland
Türkiye

Nis.13

Meksika

Eki.12

Brezilya

Nis.12

Polonya

Eyl.11

Macaristan

Nis.11

Endonezya

Kas.10

Romanya

May.10

Türkiye

Kas.09
Arjantin
Brezilya
íili
Çin
Hindistan
Endonezya
Malezya
Meksika

Kaynak: IMF Mali Politika İzleme Raporu, HLY Yatırım Danışmanlığı
ve Araştırma
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Güçlü maliye politikasının korunması, özellikle
küresel
para
politikalarının
normalleşme
sürecinde, içerideki para politikası üzerindeki olası
baskıların yumuşatılması, dolayısıyla finansal ve
ekonomik dengelerde kalıcı bir bozulma riskinin
azaltılması için önemli olmaya devam edecektir.
2015 bütçesinden büyümeye destek gelebilir
OVP

(milyar TL)
2013 (1)
Harcamalar
Faiz Dâîâ Harcama
Faiz Ödemeleri
Gelirler
Genel Bütçe Gelirleri
Vergi Gelirleri
Vergi Dâîâ Gelirler
Özel Bütçeli îdarelerin Öz Gelirleri
Düzen. ve Denet. Kurumlarñn Gelirleri
BÜTÇE DENGESî
FAîZ DIïI DENGE
Kaynak: OVP, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma
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408,2
358,2
50,0
389,7
375,6
326,2
49,4
11,4
2,7
-18,5
31,4

2014T

2015P

HLY Araðtñrma
2016P

448,4
398,2
50,2
424,0

472,9
418,9
54,0
452,0

506,8
452,8
54,0
491,0

351,6

389,5

427,9

-24,4
25,8

-21,0
33,0

-15,8
38,2

2014T
(2)
449,2
399,2
50,0
423,2
407,8
350,7
57,2
12,2
3,1
-26,0
24,0

2015T
(3)
494,1
439,1
55,0
457,0
442,1
384,0
58,1
11,5
3,4
-37,1
17,9

2016T
(4)
531,3
477,3
54,0
502,8
486,4
422,4
64,1
12,5
3,9
-28,5
25,5

(2)/(1)
10,0%
11,4%
0,0%
8,6%
8,6%
7,5%
15,7%
7,0%
16,9%
40,1%
-23,6%

(3)/(2)
10,0%
10,0%
10,0%
8,0%
8,4%
9,5%
1,6%
-6,1%
10,0%
42,8%
-25,5%

(4)/(3)
7,5%
8,7%
-1,8%
10,0%
10,0%
10,0%
10,3%
8,7%
12,0%
-23,2%
42,4%

Makro Ekonomik Tahminler

Makro Ekonomik Göstergelere îliðkin Tahminler I
Orta Vadeli Program
2013

TÜFE Enflasyon (dönem sonu)
7,4%
Çekirdek Enflasyon (dönem sonu) 7,1%
GSYîH (Milyar TL)
1.565
GSYîH (Milyar $)
822
GSYîH Büyüme
4,1%
GSYîH Deflatör
6,1%
Cari Açñk (Milyar $)
65,1
îhracat (Milyar $)
151,8
îthalat (Milyar $)
251,7
Cari Açñk / GSYîH
7,9%
Politika Faizi (dönem sonu)
4,5%
Gösterge Tahvil Faizi (dönem sonu) 9,9%
Gösterge Tahvil Faizi (ort)
7,2%
USD/TRY (dönem sonu)
2,13
USD/TRY (ortalama)
1,90
Bütçe açñíñ / GSYîH
1,2%
Faiz dñðñ fazla / GSYîH
2,0%

2014T 2015P

2016P

9,4%

6,3%

5,0%

1.764
810
3,3%
9,1%
46,0
160,5
244,0
5,7%

1.945
850
4,0%
6,0%
46,0
173,0
258,0
5,4%

2.150
907
5,0%
5,3%
49,2
187,4
276,8
5,4%

2,18
1,4%
1,5%

2,29
1,1%
1,7%

2,37
0,7%
1,8%

HLY Ekonomik Araðtñrmalar
2014T 2015T

2016T

9,2% 7,2%
9,4% 7,5%
1.762 1.961
808
853
3,3% 4,0%
9,0% 7,0%
48,0 53,0
160,0 172,0
247,0 266,0
5,9% 6,2%
8,25% 9,5%
9,0% 9,5%
9,4% 9,0%
2,20
2,38
2,18
2,30
1,5% 1,9%
1,4% 0,9%

6,5%
6,9%
2.185
899
4,5%
6,6%
60,0
185,0
288,0
6,7%
9,5%
8,5%
8,7%
2,48
2,43
1,3%
1,2%

Kaynak: OVP, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma

Makro Ekonomik Göstergelere îliðkin Tahminler II, Üç Aylñk Dönemler îtibariyle
2015.II

2015.III

TÜFE Yñllñk Enflasyon (dönem sonu) 9,2% 7,9% 6,8%
GSYîH Büyüme (yñllñk deí.)
3,3% 3,5% 4,1%
GSYîH Deflatör
9,0% 8,5% 8,0%
Cari Açñk (12 Aylñk, Milyar $)
48,0 54,7
56,6
îhracat (12 Aylñk, Milyar $)
160,0 160,1 162,1
248,0 255,4 259,8
îthalat (12 Aylñk, Milyar $)
Cari Açñk / GSYîH
5,9% 6,6% 6,8%
Politika Faizi (dönem sonu)
8,25% 8,25% 8,75%
Gösterge Tahvil Faizi (dönem sonu) 9,0% 8,5% 9,0%
Gösterge Tahvil Faizi (ort)
9,2% 8,5% 9,0%
USD/TRY (dönem sonu)
2,20 2,25
2,31
2,29
USD/TRY (ortalama)
2,24 2,23

2014.IV

7,3%
3,0%
7,5%
56,0
167,2
264,0
6,6%
9,25%
9,2%
9,2%
2,35
2,33

Kaynak: OVP, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma
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2015.I

2015.IV

2016.I

2016.II

2016.III

2016.IV

7,2% 6,8%
5,4% 4,8%
7,0% 6,8%
53,0 53,5
172,0 176,5
266,0 270,5
6,2% 6,2%
9,5% 9,5%
9,5% 9,0%
9,5% 9,0%
2,38 2,40
2,37 2,40

6,9%
4,4%
6,8%
55,0
180,0
276,8
6,3%
9,5%
8,8%
8,8%
2,42
2,42

6,8%
4,7%
6,7%
58,0
183,0
283,5
6,5%
9,5%
8,5%
8,5%
2,45
2,44

6,5%
4,0%
6,6%
60,0
185,0
288,0
6,7%
9,5%
8,5%
8,5%
2,48
2,47

Makro Ekonomik Varsayımlar

Halk Yatırım
Görünüm 2015

•

Küresel ekonomide güçlenme, ılımlı ancak
kalıcı görünümle uyumlu olarak sürecek; para
politikalarında normalleşme buna eşlik edecek;

•

Gelişmiş ülkelerin ekonomik görünüm ve
para politikalarındaki ayrışma belirginleşecek:
ABD ve İngiltere gibi daha güçlü büyüyen
ekonomilerde para politikasında sıkılaştırma
duruşu ön plana çıkacak; Euro ve Japonya
gibi, büyümede aşağı yönlü risklerin arttığı
ekonomilerde genişlemeci para politikası
önlemleri devam edecek;

•

Gelişen ülkelere paralel olarak, TCMB de para
politikasındaki sıkı duruşunu koruyacak;

•

Fiyat istikrarı ana hedefini gözeten para
politikası yaklaşımı korunacak;

•

Para
politikalarının
normalleşmesinde
beklenen volatilite artışına karşı, finansal
istikrarı sağlamak için makro ihtiyati tedbirler,
ancak fiyat istikrarı hedefiyle uyumlu olması
durumunda uygulanacak;

•

ABD ve AB merkez bankaları arasındaki
para politikası duruşu farklılığı, Euro-dolar
paritesinin aşağı yönlü eğilimini sürdürmesine
neden olacak; ancak ABD’nin sıkılaştırmaya
geçmede aceleci davranmayacağı beklentisi,
paritedeki düşüşün sert gerçekleşmesini
engelleyecek;

•

Küresel ekonominin diğer yönlendirici gücü
olan Çin’de büyümenin %7,5’lik hedefe
ulaşması için gerekli kamu desteği gözlenecek;

•

Güçlü
gelişmiş
ekonomilerde
para
politikalarının normalleşme süreci, gelişmiş
ülkelerin
merkez
bankaları
üzerinde
sıkılaştırma baskısı yaratacak;

•

Ancak, ekonomilerdeki güçlenmenin ılımlı
olması, gelişen ülke merkez bankalarına
parasal sıkılaştırmayı, kademeli ve ölçülü
adımlarla yürütme olanağı sağlayacak;

Küresel ekonomide talep yönlü belirsizlikler,
arz koşullarına ait iyileşme, güçlü dolar gibi
unsurlar emtia fiyatlarının ılımlı kalmasını
sağlayacak;

•

İçeride, büyümeye destek amaçlı kamu
harcamaları, mali disiplin politikasından taviz
verilmeden uygulanacak;

•

2015 genel seçimleri,
devamıyla sonuçlanacak.

•

•

Türkiye’nin ana ihracat ortağı AB bölgesindeki
büyüme endişelerine karşı, para politikası
önlemlerinin
etkili
olmasıyla,
bölge
ekonomisinde toparlanma gözlenebilecek;

politik

istikrarın
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Makro Ekonomik Riskler

•

•

•
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Küresel
ekonomideki
güçlenmenin
beklenenden hızlı gerçekleşmesine bağlı
olarak, para politikalarının normalleşme
sürecinin gelişen piyasalara yönelik sermaye
akımlarındaki dalgalanmaların boyutunu
artırması, bu durumun da merkez bankaları
üzerinde sıkılaştırma baskısının belirgin
yaşanmasına neden olması;
Diğer uçta bir senaryo olarak, küresel
ekonomideki iyileşmenin kalıcı olmayıp,
genele yayılan “uzun süreli büyümeme”
korkularının ağırlık kazanmasına neden
olması; bu durumda da genişlemeci para
politikalarının çözüm yolu olmaktan çıkarak
daha fazla sorgulanması;
Çin’de büyümenin, istihdam ve gelişen ülke
ekonomilerin istikrarı açısından riskleri
artıracak seviyelere gerilemesi; para ve
maliye politikalarının etkin olamaması;

•

Ana ihracat ortağımız AB bölgesindeki
büyüme ve borç risklerinin artması; para
politikası önlemlerinin istenen etkinliği
gösterememesi;

•

Küresel ekonomik büyümenin hızlanmasıyla,
emtia fiyatlarının öngörülerin üzerine çıkması;
bunun da fiyat istikrarı ve cari denge üzerinde
baskı yaratması;

•

Enflasyonda
kalıcı
düşüş
sürecine
girilememesi ve “çift hane”ye çıkılmasıyla,
TCMB’nin
fiyat
istikrarı
hedefinin
kredibilitesinin sorgulanması;

•

Büyüme endişelerinin artması karşısında,
mali disiplin politikasının sürdürülememesi;

•

2015 genel seçimlerinin politik risklerin
artmasına
neden
olacak
şekilde
sonuçlanması.

BIST: Volatilite yükselirken farklılaşan dengeler

Geçen yılın sonuna doğru artan iç politik
tansiyonun piyasa risk algılaması üzerinde
belirleyici olmasının etkisiyle, 2014 yılına 67.367
puandan başlayan BIST100 endeksi, Ocak
ayının ilk yarısında, hem yurt içindeki siyasi
belirsizlikler hem de Fed’in para politikasına
ilişkin temkinlilikle gerileme eğilimini sürdürdü.
21 Ocak’taki TCMB toplantısının ardından TL’deki
değer kaybının kuvvetlenmesiyle endeksteki
zayıflama da belirginleşmişti.
Ancak, gerek TCMB’nin olağanüstü toplantıyla
politika faiz oranlarını agresif olarak yukarı
çekmesi, gerekse de Mart ayındaki yerel
seçimlerin ardından siyasi belirsizliklerin
azalması sonrasında, BIST100 endeksinin
yükseliş trendine girdiğini izledik.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
S&P, 7 Şubat’ta, Türkiye’nin “durağan” olan
kredi notu görünümünü “negatif” seviyesine
düşürdüğünü duyurmuştu. “Yatırım yapılabilir”
seviye olan kredi notunun bir kademe altında
olan “BB+” olan kredi notunda ise herhangi
bir değişiklik yapmamıştı. Politik ortama ait
öngörülebilirliğin azaldığını belirten S&P,
ekonomide sert iniş riskine dikkat çekerek, 2014
yılı büyüme tahminini %3,4’ten %2,2’ye indirdi.
Ancak, yurt içinde finansal piyasaların karara
tepkisi sınırlı kaldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlikler, Nisan
ayı genelinde küresel risk iştahının dalgalı bir seyir
izlemesinde etkili oldu. Bu dönemde gelişmekte
olan ülkelerin Euro tahvilleri aşağı yönlü bir seyir
izlerken; Türk Euro tahvillerinin risk primlerinin,
yerel seçimlerin ardından iyileşme kaydeden risk
algısıyla birlikte, diğer gelişmekte olan ülkelerden
daha olumlu bir performans sergilediğini
gözlemledik.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
Moody’s 11 Nisan’da Türkiye’nin kredi notunu
“Baa3” olarak teyit ederken, “durağan” olan
görünümünü “negatif”e çevirdi. Söz konusu
kararın piyasalar üzerindeki etkisi, küresel likidite
koşullarının desteğiyle, sınırlı kaldı.
Yerel seçimlerin ardından siyasi belirsizliklerin
azalmasının,
içeriye
yönelik
sermaye
akımlarının güçlenmesinde belirleyici etkisi
oldu. Nitekim, MSCI gelişmekte olan ülkeler
borsa endeksi, Nisan sonu itibariyle, bir ay
öncesine göre yatay kalırken; aynı dönemde

Türkiye CDS’leri yerel seçim öncesi tepe yaptı

BIST100 jeopolitik gelişmelere duyarsız kalamadı
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Mart başında Rusya ve Ukrayna kaynaklı
jeopolitik endişelerin yurt içinde de risk algısının
yükselmesine yol açmasına ek olarak, seçim
öncesinde yurt içi siyasi gelişmelerin yatırımcıların
Türk Euro tahvillerine yönelik ihtiyatlı bir tutum
sergilemesine neden olduğunu gözlemledik.

Halk Yatırım
Görünüm 2015

BIST100 %5,9 oranında artış kaydetti.
Jeopolitik gelişmelere duyarlı bir gelişim gösteren
küresel piyasaların, Ağustos ayında da benzer
seyrini sürdürdüğünü izledik. Ayın ilk yarısında
ABD’nin Irak’ta İslam Devleti militanlarına yönelik
hava operasyonu başlatması paralelinde bir miktar
gerileyen risk algısı, ayın sonuna doğru Rusya ile
Ukrayna arasındaki sorunların devam etmesi ile
tekrar yükseliş eğilimi sergiledi.
Cumhurbaşkanlığı seçimi çerçevesinde artan
siyasi endişeler de, yurt içi piyasalardaki dalgalı
seyri destekledi. Ağustos’un ikinci yarısından
itibaren ise, siyasi belirsizliğin azalmasının yanı
sıra, para politikasıyla ilgili güvenin artmasıyla,
risk iştahında belirgin bir artış yaşandığını
söyleyebiliriz.
Eylül ayında ise, AMB’nin destekleyici politika
uygulamalarını genişletme eğiliminin küresel
piyasalarda olumlu hava yaratmasının yurt içi
piyasalara da yansıdığını izledik.
AMB ekonomiyi desteklemek için Eylül ayında varlık
alım programına başlayacağını duyurdu. Varlık alım
programının en az iki yıl sürmesinin planlandığını
ifade eden Draghi, alınan tedbirlerin etkisiyle
AMB’nin bilançosunun yeniden 2012’nin başındaki
seviyelerine ulaşacağını ve yıllık enflasyonun

da orta vadede %2’lik hedefe yaklaşacağını ifade
etti.
Diğer yandan, Fed’nin gelecek dönem politika
eğilimiyle ilgili olarak farklı yönde oluşan
beklentilerin, küresel piyasalarda oynaklığa neden
olduğunu; gelişmekte olan piyasalara yönelik
sermaye akımlarını olumsuz yönde etkilediğini
söyleyebiliriz.
Bu gelişmeye ek olarak, yatırımcıların daha
az riskli yatırım araçlarına yönelmesi, doların
uluslararası piyasalarda güçlenmesine neden
olurken; özellikle gelişmekte olan ülkelerin para
birimlerinin dolar karşısında daha belirgin olarak
değer kaybetmesine yol açtığı görülüyor.
Ağustos ayının ikinci yarısında yukarı yönlü bir seyir
izleyen BIST100’ün, Eylül ayı başından itibaren,
gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik risk
iştahındaki azalışa paralel, aşağı yönlü bir seyir
izlediğini; ancak özellikle petrol fiyatlarındaki
düşüşün etkisiyle, Ekim ayı başında gerilediği beş
ayın en düşüğünden etkili olan alımlarla, 80.000’li
seviyelerin üzerine kadar yükseldiğini izledik.
ABD ekonomisindeki genel toparlanma eğiliminin
sürdüğünü söyleyebilmekle birlikte, özellikle güçlü
dolar ve zayıf Euro bölgesi nedeniyle, aşağı yönlü
riskleri içermeye de devam ettiğini görüyoruz.

Yerel seçimlerin ardından MSCI Türkiye Endeksi, MSCI GOÜ
Endeksinin üzerinde performans gösterdi

Volatilitenin arttığı ortamda, TL’nin dolara karşı değer kaybı da
belirginleşiyor
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Gelişmekte olan ülkelerde ise, ekonomik
aktivitede 2013 yılından itibaren başlayan
ivme kaybının yaygın bir şekilde sürdüğünü
gözlemliyoruz. Çin başta olmak üzere, gelişmekte
olan ülkelerin talebindeki yavaşlamanın etkisiyle,
özellikle endüstriyel emtia fiyatlarının önemli
ölçüde gerilediği görülüyor.
Küresel büyüme ve Çin ekonomisinin emtia
fiyatlarını baskılamaya devam edeceği, güçlü dolar
ve artan oynaklığın riskli varlık fiyatlamalarında
belirleyici olacağı 2015 için: i) GSYİH büyüme
tahminimiz %4,0; ii) USD/TRY ortalama
tahminimiz 2,30; iii) yıl sonu piyasa faizi %9,5
olarak beliren beklentilerimiz ve Model Portföy
hisselerinin hedef değerlerini de göz önüne
alarak, 2014 yıl sonu BIST100 hedefimizi 77.500
puan olarak öngördüğümüz durumda, 2015 sonu
için %15,5’lik yükselişle 89.500 BIST100 hedef
değerine ulaşıyoruz.
Küresel resimde, Fed’in faiz artırım sürecini
başlatmasıyla
ilgili
sorgulama
sürecinin
yoğunlaşacağı,
dolayısıyla
doların
‘güçlü’
ve volatilitenin yüksek kalacağı 2015 yılında,
gelişmekte olan ülke varlıklarına yönelik
sermaye akımlarındaki dalgalanmaların boyutu
ve frekansının da artacağını düşünüyoruz.

S&P500 volatilite endeksi (VIX), doların değer
kazanmaya başladığı 2014 yılının ikinci yarısında,
risk iştahında bir miktar azalmaya, piyasalarda
oynaklığın arttığına işaret ediyor. VIX endeksinde
25,5-27,7 bandı üzerindeki kalıcı oynaklık artışı,
küresel çapta riskli varlıklardan kaçış eğilimini
desteyebilecek; böyle bir algılamada da ‘yüksek
betalı’ BIST100 ve lira cinsi varlıklarının en çok
etkilenebilecek varlık sınıflarından biri olarak
görülmesine neden olabilecektir.

Yılın ikinci yarısında 79,8 seviyesinden başlayan

Fed ve İngiltere merkez bankasının politikalarında
normalleşme eğiliminin ağırlık kazanmasının
beklendiği 2015 yılında, Avrupa ve Japonya
başta olmak üzere diğer ana gelişmiş ülke
merkez bankalarının, düşük enflasyon ve
zayıf büyüme karşısında, para politikalarını
genişlemeci tarafta tutabilecek olmalarının,

BIST100, Mart 2009’da başlayan küresel yükselişte, 2013
Mayıs’ında tarihi zirveye çıktı
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sert yükseliş içinde 86,7 seviyesine (dört yılın
zirvesi) yükselen Dolar Endeksi’nin (DXY) 88,7089,60 bandı üzerindeki hareketlerinin, dolarda uzun
vadeli değer kazanma sürecini tetikleyebileceğini
düşünüyoruz. Yılın ikinci yarısında gelişmekte olan
ülke para birimlerinin, dolara karşı %1,4 değer
kazanan Yuan dışında, tamamının dolar karşısında
değer kaybettiği ve ortalama değer kaybının
%5,5’e işaret ettiği düşünülecek olursa, böyle
bir senaryonun gelişmekte olan ülke varlıkları
üzerinde baskı yaratması sürpriz olmayacaktır.

Halk Yatırım
Görünüm 2015

küresel likidite koşulları açısından destekleyici
olsa da, dengeleyici güç olarak yeterli
olamayacağını
düşünüyoruz.
Dolayısıyla,
Avrupa merkez bankasının TLTRO ihaleleri ile
destekleyeceği küresel likidite koşullarının hisse
senedi piyasaları üzerindeki etkisinin pozitif olsa
da ‘sınırlı’ kalmasını bekliyoruz.
Uluslararası kredi kuruluşu Moody’s ve Fitch
tarafından ‘yatırım yapılabilir’ ülke sınıfında
değerlendirilen Türkiye ekonomisinin 2015
yılı içinde ‘yatırım yapılabilir’ ülke statüsünü
kaybetme olasılığını düşük görüyoruz. Bu
yöndeki olumsuzluğu tetikleyebilecek gelişmenin,
iç dengelerden ziyade, ancak küresel para
politikalarının normalleşme sürecinin gelişen
ekonomilerde beklenenin ötesinde bir baskı
yaratması durumunda, bu ülkelere yönelik genel
bir strateji olarak belirebileceğini düşünüyoruz.

2015 yılının Haziran ayında planlanan genel
seçimlerin ise, mevcut politika tablosunda ciddi
bir değişikliğe neden olmasını beklemiyoruz.
Özetlersek,
küresel
dinamiklerin
yüksek
volatiliteye işaret ettiği 2015 yılında, risk iştahında
ani değişiklikler, BIST100’de de dalgalanmaların
boyutunun ve frekansının artmasına neden
olabilecek.
Bu ana zeminde kalmakla birlikte, iç dinamikleri
etkileyen unsurlardaki farklılaşmanın (düşen
petrol fiyatları, daha düşük potansiyel büyüme
oranı ve farklılaşan büyüme kompozisyonu,
cari açık baskılarında azalma, enflasyonla
mücadelenin yeni OVP’nin önceliği haline
gelmesi gibi), BIST100’de yükseliş potansiyelleri
yaratabileceğini düşünüyoruz.

Ayrıca, petrol fiyatlarında sürmesi beklenen aşağı
yönlü baskılar, düşük büyüme ortamının cari
açıkla ilgili endişeleri azaltması gibi olumlu
gelişmelerin de iç dengeler açısından destekleyici
olması beklenebilir.
2014 ilk çeyreğinden itibaren çevre ülkeler ve
son dönemde de iç dinamiklerde olumsuz etkisi
belirginleşen siyasi-jeopolitik risklerin kalıcı bir
risk unsuru haline gelmesi ana senaryomuz değil.

Bankacılık sektörü son küresel
sektöründen yine negatif ayrıştı
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SEKTÖRLER: “Düşük Volatilite” dönemi geride kalırken,
güvenli sektörler

Küresel merkez bankalarının ekonomi ve
piyasalara desteğinin sürdüğü (göreceli
’’güçlü’’ ekonomilerde ‘hızlı çıkış’ın geçerli
olmaması, ’’zayıf’’ ekonomilerde ise ’ek
genişlemenin’
gündemde
olması)
ana
senaryosunda bulunmakla birlikte, ’düşük
volatilite’ döneminin geride kaldığını görüyoruz.
Avrupa merkez bankasından, artan ekonomik
risklere karşı, geleneksel tutumundan daha
proaktif bir yaklaşımla tüm para politikası
araçlarıyla devrede olduğuna dair - somut
adımları da içeren - kararlı tutumun Fed’in
likidite artırımına son vermesi karşısında
beklediğimiz gibi dengeleyici bir güç olamadığı
görülüyor.
Küresel finansal türbülansın, Haziran ve Ekim
2013 dönemlerine benzer şekilde, bu yılın Şubat
ayı başında zirve yapmasıyla 21’in üzerine çıkan,
ancak sonrasında oluşan iyimserlikle yine 10-17
bandına geri dönen VIX’in son dalgalanmada, 30
seviyesinin üzerine çıkıp sonrasında 25 civarına
hafif bir gerileme gösterdiğini izliyoruz.
Aslında 2014 yılından itibaren ’ana tema’
olmasını
beklediğimiz
ancak
merkez
bankalarının söylemleriyle
ötelendiğini
gördüğümüz ’’volatilitede yükseliş’’ döneminin
başladığını görüyoruz. Bu küresel görünüm
karşısında ise, her ne kadar ’’düşük faiz’’
ortamının devamı riskli varlıklara karşı ilginin
sürmesini sağlayacak olsa da, dalgalanmaların
frekansı ve boyutunda beklenen artışın, yatırım
araçları arasındaki seçiciliği daha da kritik bir
hale getirdiği düşüncesindeyiz.
Bu ana strateji çerçevesinde, hisse senedi
portföyümüzde, gerekçelerini ana başlıklar
altında belirttiğimiz; Havacılık, İnşaat-Çimento
ve Cam sektörlerini ön plana çıkarıyoruz:
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HAVACILIK: ’’Hava koşulları ‘elverişli’
olmaya devam edecek’’ Çift haneli büyüme
trendi; petrol fiyatlarının ılımlı seyri; güçlenen
turizm sektörü; Türkiye’nin coğrafi konumu;
dünya havayolu gelir pastasında artan pay;
iç sektörü destekleyici projeler (üçüncü
havalimanı gibi); yeni bölgelere yönelme
eğilimi; kapasite problemlerinin çözümüne
yönelik düzenlemeler.
İNŞAAT-ÇİMENTO:
’’Büyümenin
tekrar
%4’lere inşa edilmesinde etkili olacak’’
Ekonominin
büyüme
oranının
üzerinde
büyüme performansı; iyileşen şirket marjları;
ekonominin ’lokomotifi’ olma vasfı nedeniyle
büyümeyi destekleme projelerinde ilk sıralarda
yer alma; Haziran 2015 genel seçimlerine
bağlı olarak altyapı projelerinin devam etmesi
beklentisi (3. Havalimanı, 3. Köprü, Avrasya
Tüneli ve Kanal İstanbul gibi mega projelerin
yanı sıra, Kentsel Dönüşüme tabi olan konut
projeleri);
güçlü
bütçe
performansının
kamu harcamalarının büyümeye desteğinin
artmasına olanak tanıması; küresel olarak
düşük faiz ortamından çıkışın hızlı olmayacağı
süreçte konut talebinin devam edeceği
beklentisi; elektrik-yakıt gibi girdi fiyatlarının
ılımlı seyri; konut inşaatında ilk sırada yer alan
Marmara bölgesinde %99’a ulaşan kapasite
kullanım oranlarının çimento fiyatlarının
yükselişini destekleme beklentisi; Irak’ın
yeniden yapılandırılması ve Rusya’da krizin
etkisinin hafiflemesinin inşaat sektörünü
destekleyeceği ve Kuzey Afrika ve Rusya’ya
çimento ihracatını artırabileceği görüşü;
ülkenin genç nüfus ağırlıklı demografik
yapısı ve kentselleşmenin artması; Yap-İşletDevret, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca
gerçekleştirilen
bazı
projelere
Hazine
garantisi getirilmesini öngören düzenlemeler.

Halk Yatırım
Görünüm 2015

CAM: ’’Cam’da yansımalar devam edecek’’
Yılın ilk yarısında ciro ve karlılıkta görünür
iyileşme; hemen hemen tüm segmentlerde
talep artışı; sektörün %70 ile ağırlıklı kısmını
oluşturan düzcamda inşaatın katkısının devam
edeceği beklentisi; ülkenin ekonomik ve sosyal
gelişmesine paralel olarak, geçmiş yıllarda
düşük olan cam tüketiminin son yıllarda
belirgin bir artış göstermesi; dünyadaki
teknolojik gelişmelerin hem yeni kullanım
alanları açması hem de katma değeri yüksek
ürün ihtiyacını arttırmasıyla cam sektörüne
gelişme olanakları sunması; gelişen pazarlara
(Balkanlar, Orta ve Doğu Avrupa, Rusya ve
diğer BDT ülkeleri, Orta Doğu gibi) yakınlık
nedeniyle, hem bu pazarlara katma değeri
yüksek ürünleri ihraç ederek hem de bu
bölgede yatırım yaparak büyüme imkanının
bulunması; enerji ve yakıt fiyatlarına karşı
yüksek duyarlılık karşısında, enerji fiyatları
üzerindeki arz ve talep kaynaklı aşağı yönlü
baskıların sektöre yönelik ilgiyi canlı tutması.
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Havacılık Sektörü: “Hava koşulları ‘elverişli’
olmaya devam edecek”

Çift haneli güçlü büyüme trendinin devam edeceğini
düşünüyoruz. Türkiye’de havayolu kullanan yolcu
sayısı 2013 yılında 150 milyon iken, bu yılın dokuz
aylık döneminde toplam 128,3 milyon yolcunun
havalimanlarına giriş ve çıkış yaptığını, bu rakamın
da geçen yılın aynı dönemine göre %11,5 oranında
bir büyümeye işaret ettiğini görüyoruz.

süreci neredeyse her kıtada hava ulaştırma
sektörünü olumsuz etkilemesine rağmen, Türkiye
hava ulaştırma sektörü dünya gelir pastasından
aldığı payı artırmıştır. Türkiye’de hava ulaşımı
talebinin
artması,
sektörün
kırılganlığını
azaltmakta ve ülke açısından önemli döviz
kazançlarına imkan vermektedir.

Petrol fiyatlarının ılımlı seyrinin karlılıkları
olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. Küresel
projeksiyonların altında seyreden petrol fiyatlarının,
yakıt fiyatlarını olumlu etkileyerek bilet fiyatlarını bir
miktar aşağı çekmesini ve havayolları şirketlerinin
karlılıklarını olumlu etkilemesini bekliyoruz.

Haziran ayında inşaatına başlanan üçüncü
havalimanının zamanında bitirilmesinin THY için
önemli olduğunu düşünüyoruz.

Havalimanlarını kullanan kişi sayısı artan bir
trend izliyor. Son on yılda Türkiye’ye havayolu ile
giren turist sayısında yıllık %8,7 oranında artış
yaşanmıştır. Türkiye’deki yerleşiklerin yurt içi ve
yurt dışı ziyaretlerinde hava taşımacılığını tercih
etmesi, havalimanlarının kullanım oranlarını
önemli derecede arttırmaktadır. Ocak-Eylül 2014
döneminde, bir önceki yıl aynı döneme göre, yolcu
trafiği İstanbul Atatürk (%10), Sabiha Gökçen (%30),
Antalya (%6), İzmir (%6) ve Ankara Esenboğa (%2)
havalimanlarında artış göstermiştir. Havalimanları
son 10 yılda artan yolcu trafiği dolayısıyla sıkışıklık
problemleri yaşayarak terminal kapasitelerini
arttırmaktadır.
Türkiye’nin coğrafi konumu, küresel büyüme
eksenini kendine çekmesi, Doğu ile gelişmiş
ekonomilere ve alım gücü yüksek bir nüfusa sahip
Batı arasında bir köprü olması açısından önemli
olup, havacılık sektörü açısından da bir avantaj
sağlamaktadır.
Havacılık sektörü gelirlerindeki artış eğilimi
ve
sürekliliğinin devamını bekliyoruz. Küresel
ekonomide yaşanan uzun
süreli yavaşlama
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Türk havayolu şirketlerinin Afrika, Orta ve Güney
Amerika ve Avustralya gibi yeni bölgelere
yönelmesi ihtiyacının arttığını düşünüyoruz. AB ve
ABD merkezli pazar oyuncularının toparlanması
ve Körfez Bölgesi oyuncularıyla devam eden sert
rekabet, Türk havayolu şirketlerinin yeni bölgelere
yönelmesi gerekliliğinin arkasındaki temel
unsurlar.
Atatürk Havalimanı, son yıllarda artan yolcu
trafiğine bağlı olarak kapasite problemleri
yaşamaktadır. Uçakların park alanında ve
pistlerde yaşanan kapasite problemleri havalimanı
yolcu trafiğini olumsuz etkiliyor. Ayrıca, Devlet
Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMI), Atatürk
Havalimanındaki kargo terminallerini yıkarak
yerine dış hatlar terminaline entegre yeni terminal
inşa etme projesi bulunuyor. Park alanı sorunu
da, askeriyeden alınan alana yapılan yeni alanın
bitişiyle büyük ölçüde çözülmüş olacak. İniş kalkış
pistlerindeki kapasite sorununun da, operasyonel
düzenlemeler ile çözülmeye çalışıldığını izliyoruz.

Dünyada Havacılık Sektörü

Ağustos 2014 itibariyle, iş veya turizm ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla 3,6 milyar insan hava
taşımacılığını kullanmıştır. Yıllık toplam yolcu sayısı,
Ocak-Ağustos 2014 döneminde, bir önceki yılın aynı
dönemine göre yaklaşık %5,9 artış göstermiştir
ve 2030 yılında bu sayının 6,4 milyara ulaşacağı
öngörülmektedir.
Hava Taşımacılığında, Asya-Pasifik Bölgesi %31’lik
payla dünyanın en büyük pazarına sahiptir.
İkinci çeyrekle birlikte yükseliş eğilimi gösteren hava
trafiği, Ağustos 2014 itibariyle yıllık %5,9’lık artışa
işaret etmektedir.
Küresel ekonomide geçen yılın sonuna doğru bir
canlanma gerçekleşmiş; ancak ekonomik aktivitedeki
bu ivmelenme, bu yılın ilk aylarında ticaret ve iş
aktivitesinin düşüş göstermesiyle sekteye uğramıştır.
Yine de mevcut veriler, ekonomik aktivitenin
genişleme yönünde kaldığını göstermektedir.
Yurt dışı ÜYK (Ücretli yolcu kilometre), Ağustos 2014
döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,7
artış göstermiştir.

yaptırımlarına bağlı olarak, içinde Almanya’nın da
bulunduğu ülkelerde ekonomik sıkıntılar nedeniyle
hava ulaşımına talep düşebilir.
Asya-Pasifik bölgesindeki koşullar ise daha iyi
bir görünüm sergiliyor. Çin ekonomisi, devletin
de mali teşvikiyle, hava taşımacılığında daha
istikrarlı bir durumda. Asya-Pasifik bölgesindeki
havayolları, Ağustos 2014 itibariyle, ÜYK’de yıllık
%5,8’lik artış göstermiştir.
Ağustos 2014 itibariyle, yurt içi ÜYK’da yıllık %4,5
artış yaşanmıştır. Rusya-Ukrayna krizine rağmen,
Rusya’da ÜYK, yolcu ücretlerinin de düşmesiyle,
%10,1’luk ciddi bir artış kaydetmiştir.
Bazı bölgelerde son zamanlarda görülen
olumsuzluklara rağmen, hava trafiğindeki
görünümün genel anlamda olumlu olduğunu
düşünüyoruz.
Üçüncü
çeyreğin
başındaki
faaliyetler göz önüne alındığında, Haziran ayıyla
birlikte son dört ayın en yükseğine ulaşmıştır.
Çin gibi gelişmekte olan pazarlarda, Avrupa
bölgesindeki
zayıflıkları
dengeleyecek
bir
toparlanma görülmektedir.

Avrupa Hava Taşımacılığı ise, söz konusu
dönemde %6,8 artış ile istikrarlı bir seyir
göstermiştir.
Ancak
önümüzdeki
dönemde,
Rusya-Ukrayna krizi ve Avrupa Birliği’nin

GOÜ trafiği küresel büyümenin üzerinde seyrediyor

ÜYK’nın GSYİH’nin üzerinde büyüme göstermesi bekleniyor
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Türkiye’de Havacılık Sektörü

Türkiye’de havayolu kullanan yolcu sayısı
2013 yılında 150 milyon iken, Ocak-Eylül
2014 döneminde toplam 128,3 milyon yolcu
havalimanlarına giriş ve çıkış yapmıştır. Bu
rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre
%11,5 oranında bir büyümeye işaret etmektedir.
Türkiye’de havayolu kullanan yolcu sayısının
son 10 yıllık ortalamasına baktığımızda ise %14,3
oranında bir artış gösterdiğini izliyoruz.
Türkiye’de havalimanlarındaki uçak trafiği 2013
yılında 1,5 milyon iken, Ocak-Eylül 2014 döneminde
toplam 1 milyon uçak trafiği gerçekleşmiş
olup, bu rakam bir önceki yıl aynı döneme göre
%9,4 büyümeye işaret etmektedir. Türkiye’de
havalimanlarındaki toplam uçak trafiği sayısının
son 10 yıllık ortalamasına baktığımızda ise %10
oranında artış gösterdiğini izliyoruz.
Dünyada ÜYK, Ocak-Ağustos 2014 döneminde,
bir önceki yıl aynı döneme göre %5,9 büyüme
göstermiş olup, Türk Hava Yolları ise %18,2’lik
büyüme ile dikkat çekiyor.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nı, turizm bölgesi
olması ve yoğun turist akımının yaşanması
sebebiyle, 2013 yılında 27 milyon yolcu sayısı ile
Antalya havalimanı takip etmiştir. Ocak-Eylül 2014
döneminde, Antalya havalimanını toplam 24 milyon
yolcu kullanmıştır.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı da, son yıllarda
güçlü bir büyüme trendi izlemektedir. 2013 yılında,
Sabiha Gökçen Havalimanlarını kullanan toplam
yolcu sayısı 19 milyon olup, bu rakam Ocak-Eylül
2014 döneminde 17,7 milyon seviyesine ulaşmıştır.
Türkiye’de havalimanlarını kullanan toplam yolcu
sayısı, Ocak-Eylül döneminde 128,3 milyon olup,
%42 ile yurt içi en büyük paya sahipken, bunu %33,7
pay ile Avrupa Bölgesi uçuşları takip etmektedir.
Ortadoğu ve Uzakdoğu uçuşları da, sırasıyla %8,5
ve %7,6’lık önemli paylara sahiptir.

Türkiye’de havalimanlarını kullanan toplam
yolcu sayısı, Ocak-Eylül döneminde 128,3 milyon
olup, en fazla yolcu trafiği 2013 yılında 51 milyon
ile İstanbul Atatürk Havalimanında yaşanmıştır.
Ocak-Eylül 2014 döneminde bu rakam 42,7 milyon
seviyesindedir.

Türkiye geneli havalimanı yolcu trafiği artan bir trend izliyor

Türkiye geneli havalimanı uçak trafiği de yükseliş trendinde
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İnşaat-Çimento Sektörü: ’’Büyümenin tekrar %4’lere
inşa edilmesinde etkili olacak’’

Sektöre girdi sağlayan ve faaliyetlerini bu sektördeki
gelişmelere bağlı olarak devam ettiren diğer
sektörlerin katkısı da dikkate alındığında, inşaat
sektörünün yaratılan milli gelirde ağırlıklı ve
yönlendirici bir rolünün olduğu görülmektedir.
İnşaat sektörü, kendisine bağlı alt sektörlere ürettiği
mal ve hizmete talep yaratan konumunda olup, bu
yaygın etki, sektörün “ekonominin lokomotifi” olma
vasfının en temel göstergesi. Bu görüş altında, inşaat
sektöründeki büyümeden ilk aşamada çimento
sektörünün de olumlu etkileneceği görüşüyle,
raporumuzda inşaat sektörüyle birlikte çimento
sektörüne de yer verdik.

Kanal İstanbul gibi mega projelerin yanı sıra,
Kentsel Dönüşüme tabi olan konut projelerinin
inşaat sektörünü destekleyeceğini düşünüyoruz.

İstikrarlı ve potansiyele yakın büyüme ile birlikte
istihdam yaratma ihtiyacı olan Türkiye ekonomisi
için, inşaat sektörünün kritik rolünün devam ettiğini;
hükümet politikalarının da bunu desteklediğini
düşünüyoruz. Bu yılın güçlü bütçe performansı
da, kamu harcamaları yoluyla büyümeye destek
olanağı sunuyor. 2023 hedefleri ve güçlü ekonomiye
geçiş sürecinde, inşaat sektörünün büyüme
oranlarının göreceli olarak daha cazip seviyelerde
gerçekleşmesinin hedeflenebileceğini öngörüyoruz.

Marmara Bölgesi’ndeki inşaat faaliyetlerinin
sonucu olarak, 2013 yılı TCMA verilerine göre,
bölgede kapasite kullanım oranları %99’a
erişmiş durumda. Bölgede bir ek kapasite
beklentisi olmadığı için, gelecek dönemlerde
çimento fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini
düşünüyoruz.

Konut inşaatında Marmara Bölgesi ilk sırada yerini
alıyor. Konut inşaatının çimento talebinin ortalama
olarak %53’ünü oluşturduğunu biliyoruz. Kentsel
Dönüşüm çalışmalarının hızlanmasıyla, önümüzdeki
dönemde inşaat sektörünün ivmesini sürdürmesini
bekliyoruz. Sadece Kentsel Dönüşüm ile yurt
genelinde 6,5 milyon, Marmara Bölgesinde yaklaşık
2 milyon konutun yeniden inşası hedefleniyor.
Haziran 2015’te yapılması planlanan genel
seçimlere bağlı olarak, altyapıya yönelik
kamu
harcamalarının sürmesini bekliyoruz.
3. Havalimanı, 3. Köprü, Avrasya Tüneli ve
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Bu çerçevede, yılın ilk yarısında güçlü bir görünüm
sunan ve şirket marjlarında iyileşme gösteren
çimento sektörünün 2015 yılında da büyümeye
devam edeceğini düşünüyoruz. Çimento fiyatlarında
yılbaşından bu yana kaydedilen %15-20’lik
artış, elektrik ve yakıt gibi girdi fiyatlarının ılımlı
görünümü gibi gelişmeleri, çimento şirketlerinin
marjlarındaki iyileşmenin ana nedenleri arasında
sayabiliriz.

Irak’ın yeniden yapılandırılması ve Rusya krizinin
etkisinin
hafiflemesini,
inşaat
sektörünün
desteklenmesi ve Kuzey Afrika ve Rusya’ya çimento
ihracatının artması açısından olumlu görüyoruz.
Ayrıca, Yap-İşlet-Devret, Sağlık ve Milli Eğitim
Bakanlıklarınca gerçekleştirilen bazı projelere
Hazine
garantisi
getirilmesini
öngören
düzenlemeler çimento talebini destekleyecektir.
Küresel olarak düşük faiz ortamından çıkışın hızlı
bir süreçle gerçekleşmeyeceği yönündeki ana
senaryoda, konut talebinin devam edebileceğini
düşünüyoruz.

Halk Yatırım
Görünüm 2015

Dünyada İnşaat Sektörü

Son yıllarda inşaat sektörü, küresel GSYİH’nin
yaklaşık %13’ünü oluşturmaktadır. Global
Construction
Perspectives
ve
Oxford
Economics’in hazırladığı Küresel İnşaat Sektörü
2025 Raporuna (“Global Construction 2025”) göre,
gelecek dönemde inşaat sektörünün GSYİH’den
daha hızlı büyümesi ve dünya ekonomisindeki
payını 2020 yılına kadar %15 düzeyine yükseltmesi
beklenmektedir.
Böylece,
küresel
inşaat
sektörünün hali hazırda 7,2 trilyon ABD doları
düzeyindeki büyüklüğünün, gelecek yedi yıl içinde
12 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. İnşaat
yatırımlarının büyük kısmının, gelişen ülkelere
ait altyapı projelerinden oluşması bekleniyor.
İnşaat sektöründe büyümenin, gelişmekte
olan ülkelerde yoğunlaştığı izleniyor. Bu
trendin önümüzdeki 10 yılda da devam edeceği
öngörülüyor. 2005-2009 döneminde, inşaat
sektörünün yıllık ortalama gelişimi, gelişmiş
ülkelerde %2,9 oranında daralmaya işaret
ederken, gelişmekte olan ülkelerde %6,7
oranında bir büyüme yansıtıyor. Sektörün 20102020 döneminde, gelişmiş ülkelerde ortalama
olarak %3,2 büyümesi beklenirken, gelişmekte
olan ülkelerde %7,2’lik bir büyüme oranına
ulaşabileceği öngörülüyor.

2018’de dünyanın en büyük inşaat piyasasına sahip
ülke unvanını da Amerika’nın elinden alması
bekleniyor.
Benzer şekilde, Hindistan’ın 2020’de Japonya’nın
önüne geçerek, en büyük üçüncü piyasaya sahip
ülke olacağı tahmin ediliyor.
İnşaat sektörünün büyümesine etki eden
birçok faktör, gelişmekte olan ülkelerin lehine
gelişim gösteriyor. Sektörün gelişimini etkileyen
faktörlerin başında da nüfus geliyor. Japonya,
Almanya, İtalya gibi ülkelerde nüfus azalırken,
diğer gelişmiş ülkelerde son derece düşük artış
oranları gözleniyor.
Diğer taraftan, başta Brezilya ve Hindistan olmak
üzere, gelişmekte olan ekonomilerde yüksek
oranda nüfus artışları bekleniyor.
2020 yılında, dünya inşaat sektörü hacminin
yarıdan fazlasının gelişmekte olan ülkelerde
gerçekleşeceği öngörülüyor. Gelişmekte olan
ülkelerin ana eksikliğinin altyapı ile ilgili olması,
ana büyüme sahasının altyapı inşaatları olabileceği
yönündeki genel beklentiyi oluşturuyor.

2009 yılında dünyanın en büyük ihracatçısı
ünvanını Almanya’nın elinden alan Çin’in,

Global inşaat sektörü dünya GSYİH’sinin üzerinde büyüme
gösteriyor
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Türkiye’de İnşaat Sektörü

Türkiye’de inşaat sektörü, 2001 krizinin ardından
hızla küçülme göstermiş, ancak 2002 yılından
itibaren uygulanan istikrar programı ile
toparlanma sürecine girmiştir. İnşaat sektörü,
2006 yılında %18,5 büyümeye ulaşmış, ancak
2007 yılından itibaren tekrar durgunluk sürecine
girmiştir. 2007 yılında konut talebindeki azalma,
seçim dönemi ve ekonomik ve siyasi belirsizlikler
durgunluk döneminde etkili olmuştur. 2006’daki
yüksek performanslı büyümenin ardından
sektör 2007 yılında %5,7 oranında büyüme
gösterebilmiştir.
2007 yılı Ağustos ayında ABD’deki mortgage krizi
ile başlayan ve 2008 yılı Eylül ayından itibaren
daha da derinleşerek global ölçekte bir ekonomik
krize dönüşen finansal kriz Türkiye ekonomisinde
de çarkların tersine dönmesine yol açmıştır.

İnşaat sektörü, 2011 yılının ilk altı ayında da yüksek
oranlı büyümesini sürdürmüş, ancak ikinci
yarıda kamu sektörü inşaat harcamalarındaki
daralma ve özel sektör tüketim harcamalarının
azalması ile, yılı %11,3’lük büyüme oranı ile
tamamlamıştır. Bütün dünyada ekonomik krizin
en yoğun hissedildiği ve siyasi istikrarsızlığın
yaşandığı 2012 yılında gerçekleşen büyüme oranı
%0,6 ile sınırlı kalmıştır.

Küresel kriz ve ekonomik daralmadan en çok
etkilenen sektörlerin başında da inşaat sektörü
gelmiştir. İnşaat sektörü, 2008 yılını %8,1 küçülme
ile tamamlamıştır. 2009 yılına kriz beklentisi ile
başlanılması ve özel sektör yatırımlarının durma
noktasına gelmesi ile, sektörde %16,3 oranında
ciddi bir küçülme yaşanmıştır.

2012 yılındaki durgunluğun ardından inşaat
sektörü, 2013 yılının ilk çeyreğinde yeniden
atağa geçmiştir. Sektör, 2013 yılının başından
itibaren hızla toparlanmış ve yılın ikinci ve
üçüncü çeyreğinde Türkiye ortalamasının
üzerinde büyümüştür. 2013 yılında GSYİH %4,1
büyürken, inşaat sektörünün yıllık büyüme oranı
%7,0 olmuştur. 2014 yılının ikinci çeyreğinde de
inşaat sektörü %2,6 büyüme ile, %2,1’lik GSYİH
artış oranının üzerinde bir büyüme göstermiştir.
İnşaat sektörünün GSYİH içindeki payı, 2013
yılındaki %5,9 seviyesinden, 2014 yılının ikinci
çeyreğinde %6,0 seviyesine yükselmiştir.

2010 yılında ekonomide alınan önlemler ile,
bir önceki yılın küçülme oranının ardından
sektör, yüksek oranlı bir büyüme performansı

Türk firmalarınca 2013 yılında üstlenilen
374 projenin toplam değeri 31,3 milyar dolar
seviyesine ulaşmıştır. Bu rakam bir yılda

İnşaat sektörü GSYİH’nın üzerinde büyüme gösteriyor
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sergilemiştir. 2010 yılını %18,3 oranında bir
büyüme oranı ile tamamlamıştır.
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üstlenilen en yüksek rakam olup, 30 milyar dolarlık
sınır ilk defa aşılmıştır.
Türk müteahhitlik sektörünün gelişen inşaat sektörü
pazarından artan oranda pay almayı sürdürmesi
hedeflenmekle birlikte; artan rekabet, yurt dışı
müteahhitlik hizmetlerinin önündeki en büyük tehdit
durumundadır.
Yurt dışında üstlenilen projelerin ortalama
değerlerindeki artış, üstlenilen projelerdeki nitelik
artışlarının bir sonucu olarak dikkat çekmektedir.
2006 yılında ilk defa 40 milyon dolar seviyesine
yükselen ortalama proje bedeli, 2012 yılına kadar bu
seviyelerde kaldıktan sonra, 2012 yılında 60 milyon
dolar olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılında, başta Türkmenistan’da üstlenilen
projeler olmak üzere, üstlenilen büyük ölçekli projeler
ile ortalama proje bedeli 83,8 milyon dolar seviyesine
ulaşmıştır.

üstlendikleri ülke, 10,5 milyar dolar tutarında ve 60
projeyle Türkmenistan olmuştur. Bunu, 5,6 milyar
dolarla Rusya, 2,8 milyar dolarla Azerbaycan, 2,1
milyar dolarla Irak ve 1,8 milyar dolarla Kazakistan
takip etmiştir.
2012 yılında 60,7 milyon dolar olan ortalama proje
bedeli, 2013 yılında 83,7 milyon dolara yükselmiştir.
Güney Sudan ve Senegal, 2013 yılında ilk kez Türk
müteahhitlerince proje üstlenilen ülkeler arasına
girmiştir.
Yüksek bir potansiyele sahip olan Afrika kıtası,
küresel kriz sonrasında pazar paylaşımı yarışının
daha da kızışması nedeniyle, çetin bir rekabet
arenası haline gelmiştir.
Küresel olarak düşük faiz ortamından hızlı
bir çıkışın gerçekleşmeyeceği ana senaryosu
çerçevesinde, konut sektörünün cazip olmaya
devam edeceğini düşünüyoruz.

1972-2013 yılları arasında üstlenilen projelerin ülkelere
göre dağılımına bakıldığında, Rusya, Türkmenistan ve
Libya’nın ilk üç sırayı paylaştığı görülüyor.
2013 yılında üstlenilen projelerin ülkelere göre
dağılımına bakıldığında ise, %3,7’lik payı ile
Türkmenistan pazarının önemi net bir şekilde görülüyor.
2013 yılında Türk müteahhitlerin yurt dışında en fazla iş

Yurtdışında üstlenilen projelerin ortalama bedelinde yükseliş
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Dünyada Çimento Sektörü

2013 yılında, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki
talep artışı ile, dünya çimento tüketimi yaklaşık
4 milyar ton seviyesine ulaşmıştır. Çin, dünyada
çimento üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Çin’i
sırasıyla Hindistan, ABD ve İran takip etmektedir.
Tüketim verileri incelendiğinde, dünyada yine
en çok tüketim yapan ilk üç ülke sırasıyla Çin,
Hindistan ve ABD’dir.
Dünyadaki çimento üretimi ve tüketiminde
büyük bir paya sahip olan Çin, dünyadaki

2013 yılında gelişen ülkelerin çimento talebinde artış

toplam çimento talebinin yaklaşık %58’ni
oluşturmaktadır. Hindistan ve ABD ise, tüketimde
Çin’in ardından gelmektedir.
Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda, talepteki
büyümenin hemen hemen sabit kaldığını, gelişmiş
ülkelerin çimento talebinde ise 2008’den itibaren
bir daralma gözlendiğini söyleyebiliriz. 2013 yılında
ise, gelişmekte olan ülkelerdeki talep artışı ile
dünya çimento tüketimi yaklaşık 4 milyar ton
seviyesine ulaşmıştır.

Çin, çimento üretiminde ilk sırada yer alıyor
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Dünya çimento tüketimi 4 milyar ton seviyesine yaklaşıyor

Gelişmiş ülkelerin çimento talebinde 2008’den itibaren
daralma gözleniyor
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Türkiye’de Çimento Sektörü

2013 yılında, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki
talep artışı ile, dünya çimento tüketimi yaklaşık 4
milyar ton seviyesine ulaşmıştır. Türkiye, çimento
üretimi konusunda Avrupa’da lider konumdaki ülke
olup, dünyada ise Çin, Hindistan, ABD ve İran’ın
ardından 5. sırada yer almaktadır.
Türk çimento sektöründe 49’u entegre, 18’i
öğütme tesisi olmak üzere, toplam 67 tesis faaliyet
göstermektedir.
Türkiye’de 2013 yılında inşaat sektörü %7,0 büyüyerek,
%4,1 düzeyindeki Türkiye ekonomik büyümesinin
üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiştir. Aynı şekilde,
2014 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi yıllık
bazda %2,1 büyürken, inşaat sektörü %2,6 büyüme
göstermiştir.
Türkiye çimento üretimi, 2013 yılında 71,3 milyon
ton seviyesinde, çimento tüketimi ise 61 milyon ton
seviyesinde gerçekleşmiştir. İç talebin üzerinde
oluşan kapasite fazlası ihraç edilmiştir.

2014 yılında iç tüketimin bir önceki yıla göre artmaya
devam etmesi ve ihracat pazarlarındaki daralma
sebebi ile, ilk altı ayda bir önceki yıla göre ihracat
%20 azalmıştır. Yapılan ihracatın içinde özellikle
Irak, Rusya, Libya, İsrail, Suriye ve Brezilya gibi
ülkelerle, Batı Afrika ülkelerine yapılan satışlar
önemli yer tutmaktadır.
2013 yılı Türkiye iç pazarı bölgesel olarak analiz
edildiğinde, çimento tüketiminde en ciddi artış
%15 ile Akdeniz Bölgesi’nde, %11 ile Karadeniz
Bölgesi’nde, %9 ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde %8
ile İç Anadolu Bölgesi’nde, %7 ile Ege Bölgesi’nde
ve %6 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
yaşanmıştır.
Tüketimdeki bu değişimlere paralel olarak,
Marmara Bölgesi çimento tüketiminde 2013
yılında %12’lik bir artış elde edilmiş ve toplam
Türkiye çimento tüketimindeki payı ise %23 olarak
gerçekleşmiştir.

Ancak 2013 yılında, özellikle Suriye’de yaşanan iç
savaş, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde meydana
gelen sosyal ve siyasi karışıklıklar, Türkiye’nin
çimento ve klinker ihracatında düşüşe neden
olmuştur. 2013 yılında çimento ve klinker ihracatı,
2012 yılına göre %6’lık azalma ile yaklaşık 12,5
milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Üretim ve satışta Marmara Bölgesi ilk sırada
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Cam Sektörü: “Cam’da yansımalar devam edecek”

Talepteki iyileşme ile birlikte ürün fiyatlarına yapılan
fiyat artışlarının sonucu olarak cam sektörünün
2014 yılının ilk yarısında ciro ve karlılıkta görünür
bir iyileşme ortaya koyduğunu görüyoruz. 2015
yılında da talepteki olumlu görünümün devam
edeceğini ve maliyet kalemlerinde önemli bir artış
olmayacağını düşünüyoruz.
Hemen hemen tüm segmentlerde (Rusya cam
ambalaj hariç) talep artışı görülürken, en fazla
talep artışının inşaatın katkısıyla %70 ağırlığa sahip
düzcam tarafında gerçekleştiğini izliyoruz.
2013 yılında GSYİH’nin %5,9’unu oluşturan Türkiye
inşaat sektörünün payı, 2014 yılının ikinci çeyreğinde
%6’ya yükselmiştir.
2014 yılının kalanı ve 2015 yılında da, özellikle kamu
yatırım harcamalarının katkısıyla, büyümenin
ana itici güçlerinden olan inşaat sektörünün cam
sektörüne olan desteğinin süreceğini düşünüyoruz.
Türkiye’de geçmiş yıllarda düşük olan cam
tüketiminin son yıllarda ülkenin ekonomik ve
sosyal gelişmesine paralel olarak artmasının yanı
sıra, dünyadaki teknolojik gelişmelerin hem cama
yeni kullanım alanları açması hem de katma
değeri yüksek ürün ihtiyacını arttırmasının cam
sektörüne gelişme olanakları sunduğu söylenebilir.
Türkiye cam sektöründe, gelişen pazarlara
(Balkanlar, Orta ve Doğu Avrupa, Rusya ve diğer
BDT ülkeleri, Orta Doğu gibi) yakınlık nedeniyle,
hem bu pazarlara katma değeri yüksek ürünleri
ihraç ederek hem de bu bölgede yatırım yaparak
(tek başına, ortaklık veya satın alma yoluyla)
büyüme imkanı bulunuyor.
Cam
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sektörünün,

hammaddesinin

yapısal

özelliklerine bağlı olarak izabeye dayalı enerji
yoğun bir üretime sahip olması nedeniyle, enerji
ve yakıt fiyatlarına karşı duyarlılığı yüksektir. Bu
bağlamda enerji fiyatları, hem arz yönünde olumlu
gelişmeler, hem de talep üzerinde aşağı yönlü
baskılar nedeniyle ılımlı bir görünüm sunmaktadır.

Halk Yatırım
Görünüm 2015

Dünyada Cam Sektörü

Dünya cam sektörü, küresel ekonomiye paralel
bir gelişmeyle, yılda ortalama %2-4 düzeyinde
büyümektedir.

pay ile birinci konumda olup, Çin’i sırasıyla ABD
(%9), Almanya (%7), G. Kore (%5) ve Fransa (%5)
izlemektedir.

Dünya yıllık cam üretim kapasitesinin miktar
olarak yaklaşık 180 milyon ton, değer olarak
da 130-140 milyar $ düzeyinde olduğu tahmin
edilmektedir.

Çin’in ithalatı, bir önceki yıla göre %16 artarak 7,3
milyar $ olmuştur. İlk 10 ülke içinde Çin’in yanı
sıra, ithalatını en fazla artıran ülke %12 ile Hong
Kong olurken; ithalatta en çok düşüş yaşayan ülke
%16 ile Tayvan olmuştur.

Bu üretim kapasitesinin miktar olarak, %45’ini
düzcam, %44’ünü cam ambalaj, %11’ini cam ev
eşyası, cam elyaf ve diğer camlar oluşturmaktadır.
2012 yılında dünya cam ihracatı, bir önceki yıla göre
%1 azalarak 70,8 milyar $ olarak gerçekleşmiştir.
Dünya cam sektörü ihracatına bakıldığında,
Çin %21 payla sektörde lider konumunu
sürdürmektedir. Çin bir önceki yıla göre ihracatını
%18 oranında artırarak 14,9 milyar $ ihracat
gerçekleştirmiştir.
Çin’i sırasıyla Almanya (%9), Japonya (%9),
ABD (%8) ve Fransa (%5) izlemektedir. Dünya
sıralamasında ilk 10 ülke içinde ihracatını en fazla
artıran ülke %24 ile Hong Kong olmuştur.
Dünya cam sektörü ithalatı ise, bir önceki
yıla göre %3 azalarak 71 milyar $ seviyesine
ulaşmıştır. Çin, sektör ithalatından aldığı %10

Dünya cam ihracatında, Çin %21 pay ile ilk sırada
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Türkiye’de Cam Sektörü

Türkiye’de cam sektörü, ağırlıklı olarak ithal
ürünlerden oluşsa da, Türk cam sektörü Şişecam
Fabrikaları’nın egemenliği altındadır.

camın ana sahalarındaki büyüklükleri ile dünyanın
ve Avrupa’nın ilk 10’u arasında yer almayı
başarmaktadır.

Türkiye’de Şişecam, düzcamda %70, cam ev
eşyasında %65, cam ambalajda %80 ve soda külünde
%75 pazar payına sahiptir. Şişecam aynı zamanda,
soda külü ve cam elyaf malzemeleri sağlayan kimya
sektörüne de dikey olarak entegre edilmiştir.

Türkiye cam sektörü, yaklaşık 2,3 milyar $
üretim değeri ile, Türkiye ekonomisinin %0,3’ünü
üretmekte ve yaklaşık 20 bin kişiye istihdam
yaratmaktadır.

Şişecam, Türk cam sektörünün tüketimini
karşılamakla kalmayıp, başta komşu ülkeler olmak
üzere yüksek miktarda da ihracat yapmaktadır.
Merkez Doğu Avrupa, Rusya, Doğu bloğu ülkeleri
ve Orta Doğu-Kuzey Afrika’da pazarın liderliğini
üstlenmektedir.
Türkiye düz cam sektörü, Rusya’nın 1,8 milyon
tonluk tüketiminden sonra, yaklaşık 1,1 milyon
ton tüketimiyle Orta Avrupa’daki ikinci en büyük
pazardır.
Türkiye cam sektörü, son 10 yılda üretimini yaklaşık
%140 oranında arttırarak, dünya cam sektöründe
etkin konuma gelmiştir. Yurt içi üretim kapasitesinin
%50’si düzcam, %32’si cam ambalaj, %16’sı cam ev
eşyası, %2’lik kısmı ise cam elyaftan oluşmaktadır.

Cam sektörünün, hammaddesinin yapısal
özelliklerine bağlı olarak izabeye dayalı enerji
yoğun bir üretime sahip olması nedeniyle, enerji
ve yakıt fiyatlarına karşı duyarlılığı yüksektir. Bu
bağlamda enerji fiyatları, hem arz yönünde olumlu
gelişmeler hem de talep üzerinde aşağı yönlü
baskılar nedeniyle ılımlı bir görünüm sunmaktadır.
IMF ve EIU’nin 2018 yılına kadar olan projeksiyonları
da bu görüşümüzle paralellik göstermektedir.
Ayrıca, Rusya Ekonomi Bakanlığı projeksiyonlarına
göre doğalgaz satış fiyatları 2014 yılında 349 dolar/
bin metreküp, 2015-2017 dönemlerinde de sırasıyla
316, 307 ve 302 dolar/bin metreküp düzeyinde
öngörülüyor.

Türkiye ve çevre ülkelerdeki yatırımlar ile
üretim kapasitesi 4 milyon tonu aşan sektör,

IMF: Doğal gaz tahminleri

20

18,1

EIU: Doğal gaz tahminleri

20

17,3

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8

17,8 17,8

16,6

15,6
15

$/mmbtu

10,6

10

8,2

12,0

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

4,7

4,3

4,2

4,2

4,2

4,5

10,8

9,4

5

4,4

4
2,8

3,7

Almanya'da Rus Gazâ

0
2010

Kaynak: IMF

78

11,2

2012

Endonezya'da Japon Gazâ

2014

4,9

ABD ñç Pazar

2016

2018

US$/mBtu

15

10,8
10

5

16,0

14,7

10,5

11,5

11,8

15,7

15,3

11,0

11,1

14,6

11,0

13,5

13,0

10,0

9,8

4,8

5,2

8,3

4,4

4,0
2,8

3,7

4,4

Sâvâlaîtârâlmâî Doðal Gaz (US$/mBtu, Japonya)
Doðal Gaz (US$/mBtu, ABD)

0

2010

Kaynak: EIU

2012

2014

4,3

4,5

Doðal Gaz (US$/mBtu, Avrupa)

2016

2018

HLY MODEL PORTFÖY: Stratejimiz

Model Portföyümüzün varlık dağılım kararlarını
ana hatlarıyla, makrodan mikroya işleyen, temel
ve teknik analiz ile birlikte kantitatif analizi de
içeren, ürün yelpazesinin geniş tutulduğu yatırım
yaklaşımı olarak özetleyebiliriz. Küresel olarak
farklı yatırım araçlarıyla çeşitlendirerek riskin
minimize edilmesine yardımcı olan bir yatırım
yaklaşımını hedefliyoruz.
Bu çerçevede genel stratejimiz ise, portföy
modellemesinin ana çatısını stratejik yaklaşıma
göre oluşturmak, taktiksel yaklaşımı da müşterinin
risk profili ile finansal piyasalardaki geçici
dengesizlik ve dalgalanmalara karşı kullanmak
yönünde oluşuyor.
Uzun vadeli risk ve getiri beklentilerine dayanan
stratejik varlık dağılımında, uzun vadeli büyüme
oranı, enflasyon beklentileri ya da risk primi gibi
göstergeleri dikkate alırken; kısa vade piyasa
hareketlerinde ön plana çıkan taktiksel varlık
dağılımında, değerleme, momentum, piyasa
hissiyatı, konjonktür dalgalanmaları, maliye ve
para politikası gibi piyasaları etkileyen unsurlara
odaklanıyoruz.

Bu genel yatırım yaklaşımı altında, portföy
dağılımı stratejimizin aşamalarını özetlersek;
birinci adımda, yatırımcıların kendilerini güvende
hissedeceği beklenen getiri ve kabul edilebilir
risk düzeylerini doğru bir şekilde ortaya koyan bir
portföy dağılım planı oluşturmak geliyor. İkinci
adım, portföyü yatırım ürünü yelpazesini geniş
tutarak çeşitlendirmek suretiyle, daha yüksek
beklenen getiri ve daha az oynaklığı sağlamaya
çalışmayı içeriyor. Çeşitlendirmenin en iyi
çalıştığı durum da, seçilen varlık gruplarının
birbirleriyle düşük korelasyona sahip olma
şartını sağladıklarında geçerli oluyor.
TL cinsi Model Portföyümüzün ana bileşenleri,
hisse senedi, sabit getirili, FX, emtia ve nakit
şeklinde.
Diğer oluşturup dinamik olarak güncellediğimiz
‘Döviz Cinsi Portföy’ ise, tasarrufunu döviz
varlıklarında tutan yatırımcı grubuna hitap
ediyor. Bu portföyümüz, döviz mevduatının yanı
sıra, Hazine ve banka Euro tahvilleri ve ETF’ler
içeriyor.

Stratejik ve taktiksel yaklaşımın birlikte yürütüldüğü
portföy dağılım modelimizde, ürün yelpazesinin
çeşitlendirilmesi suretiyle, daha yüksek beklenen
getiri ve daha az oynaklık hedeflerini gözetiyoruz.

TL cinsi portföyümüze paralel olarak, döviz cinsi
portföyümüzde de, stratejik ve taktiksel yaklaşımı
bir arada kullanıp, konjonktürel dalgalanmalar ve
piyasa fırsatlarını göz önüne alarak, varlık sınıfı
dağılımlarını gerçekleştirmeyi benimsiyoruz.

Model Portföy Oluşturmada Yatırım Stratejimiz

Model Portföy Varlık Dağılımları

Getiri
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Ilâmlâ Agresif

Ilâmlâ Konservatif
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RiskliVarlâklar
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Kaynak: HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma

79

Kaynak: HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma

2014 Performans (Hisse)

Halk Yatırım
Görünüm 2015

28 Mart 2014 tarihi itibariyle oluşturduğumuz ve
Hisse, FX, Emtia ve Sabit Getirili alt portföylerinin
bileşimini içeren HLY Model Portföyümüzün,
04 Kasım itibariyle kümülatif getirisi, kur
hareketlerinin etkisi ile korunma amaçlı ödenen
primlerin düşüldüğü durumda, %10,63. Kur
etkisi ve primlerin düşünülmediği durumda ise,
kümülatif olarak en yüksek getirileri %70,53
ile Emtia ve %22,61 ile Hisse (aynı dönemde
BIST100’ün getirisi %16,13) oluşturuyor. FX ve Sabit
getirili gruplar ise, sırasıyla %3,39 ve %5,06’lık
getiriler sunuyor.
Model Portföyümüzün kuruluş tarihinden itibaren
çeşitli tarihlerde hisse portföyümüzde bulunan
ve portföye getiri katkısı yüksek hisselerden
bahsedecek olursak, 28 Mart tarihinde
portföyümüze eklediğimiz, Mayıs sonuna kadar
çeşitli fiyatlardan alım yaptığımız ve Temmuz
ortalarına kadar kademeli olarak realize ettiğimiz
EREGL hisse senetlerinden ağırlıklı ortalama
olarak elde edilen %31,9’luk getiri dikkat çekiyor.
Yine 28 Mart tarihinde portföye eklediğimiz ve
Nisan ayında portföyden çıkardığımız EKGYO
hisselerinden %13,2, Mayıs sonunda portföyden
çıkardığımız TCELL hisselerinden %10, Ağustos
ortasında
portföyden
çıkardığımız
SAHOL
hisselerinden %6,2’lik getiriler diğer önemli katkı
sağlayan bileşenler.

Model Portföy hisse getirimiz, BIST100’den %6,5 pozitif
ayrışıyor

28 Mart tarihinde portföye eklediğimiz 10 Temmuz
itibariyle portföyden bir kısmını %7’lik kazançla
çıkardığımız ARCLK, 28 Mart tarihinde portföye
eklediğimiz ve 10 Temmuz itibariyle bir kısmını
%5,1 kazançla çıkardığımız THYAO, 10 Temmuz
tarihinde portföye eklediğimiz ve 29 Ağustos
tarihinde portföyden bir kısmını %6,3 getiri ile
çıkardığımız TTKOM hisselerinin kalan kısımlarını
ise portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz.
Mevcut hisse portföyümüzde bulunan, 16
Eylül itibariyle eklediğimiz AKCNS %5,8 getiri
sağlarken, yine aynı tarihte portföyümüze
eklediğimiz TRKCM hisse senetlerinde %11,4,
çeşitli fiyatlardan alım yaptığımız ve bir kısmını
%7’lik kazançla portföyümüzden çıkardığımız ve
kalan kısmını tutmaya devam ettiğimiz ARCLK
hisse senetlerinde ise %5,7’lik getiri elde etmiş
durumdayız. Ayrıca, Temmuz ayında portföyümüze
eklediğimiz TKFEN hisse senetlerinde %9,4’lük,
Ağustos ortasında portföyümüze eklediğimiz
TAVHL hisse senetlerinde %5,3, Mayıs sonu ve
Ekim ayında portföyümüze çeşitli fiyatlardan alım
yaptığımız THYAO hisse senetlerinde %11 ve Ekim
sonunda portföyümüze eklediğimiz EKGYO hisse
senetlerinde ise %3’lük getiriler dikkati çekiyor.

HLY Model Portföy hisse kümülatif relatif getiri (BIST100 üzeri)
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2015 Görünüm (Hisse)

Model
Portföyümüzü
oluşturduğumuz
dönemde, hem küresel hem de iç dinamiklere
yönelik
iyimserlikle,
varlık
dağılımında
‘Ilımlı Agresif’ stratejisini belirlemiş ve riskli
varlıklara ağırlık veren bir portföy dağılımı
gerçekleştirmiştik. Sonraki dönemde ise, makro
ekonomik dinamiklere yönelik beklentilerle,
dalgalanmalardan korunmak ya da piyasa
fırsatlarından yararlanmak adına hem stratejik
hem de taktiksel değişiklikler uyguladık.
2014 yılının kalan dönemi ve 2015 yılı için Model
Portföyümüzün ana stratejisini, küresel merkez
bankalarının ekonomi ve piyasalara desteğinin
sürdüğü (göreceli ’’güçlü’’ ekonomilerde ‘hızlı
çıkış’ın geçerli olmaması, ’’zayıf’’ ekonomilerde
ise ’ek genişlemenin’ gündemde olması) ana
senaryosunda bulunmakla birlikte, “düşük
volatilite döneminin geride kaldığı” teması
üzerine kuruyoruz. Eylül ayından beri yaşanan
volatilite artışının da bu görüşümüzü desteklediğini
düşünüyoruz.
“Volatilitede artış” üzerine kurulu küresel
görünüm karşısında ise, her ne kadar ’’düşük faiz’’
ortamının devamı riskli varlıklara karşı ilginin
sürmesini sağlayacak olsa da, dalgalanmaların
frekansı ve boyutunda beklenen artışın yatırım
araçları arasında seçiciliği daha da kritik bir hale
getirdiği kanısındayız.

Model Portföy (M.P.) Kümülatif Getiri*

Böyle bir makroekonomik ve finansal ortamda
da, Sektörler bölümünde de ayrıntılı olarak
değindiğimiz üzere, defansif yapıda gördüğümüz
telekom, havacılık, inşaat-çimento ve cam
sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri ön plana
çıkarıyoruz.
Bu doğrultuda, Model Portföyümüzün hisse
bölümünde, bu sektörlere ilişkin temaları
yansıttığını düşündüğümüz TAVHL, THYAO,
TKFEN, ENKAI, TRKCM ve AKCNS hisse
senetlerine yer veriyoruz.
Ayrıca, TTKOM gibi istikrarlı nakit akışına
sahip ve dövizdeki dalgalanmadan minimum
etkilenebilecek; BIZIM ve ARCLK gibi operasyonel
açıdan
güçlü
performans
göstermesini
beklediğimiz tüketici odaklı; EKGYO gibi güçlü iş
modeli, yükselen ihale çarpanı ve mütekabiliyet
yasaları gibi sektör bazında düzenlemeler
nedeniyle olumlu görüşümüzü koruduğumuz
hisse senetlerine yer veriyoruz.

“Yüksek Volatilite” döneminde HLY sektör dağılımı
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Özellikle yılın ilk yarısının, Fed’in ilk faiz artırımının
zamanlamasının daha fazla sorgulanmasına konu
olabileceği beklentisiyle, kur ve faiz oynaklığının
yüksek kalacağını; böyle bir ortamda da iç talepte
ciddi bir canlanma beklenmesini pek olası
görmediğimizi söyleyebiliriz.

Kaynak: HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma

2014 Performans (FX-Emtia)

Halk Yatırım
Görünüm 2015

Mart sonunda oluşturulan Model Portföyümüzün
4 Kasım itibariyle, Emtia ve FX gruplarında, kur
etkisi ve primlerin dışarıda bırakıldığı durumda,
kümülatif olarak, sırasıyla %70,5 ve %3,4 getiriler
sağladığını paylaşmıştık.

başlayan yükselişin, bu ana ‘tema’nın yanında,
küresel talebin yaklaşık %70’ini oluşturan otomotiv
sektöründe gözlenen kıpırdanmanın da desteğiyle,
Eylül ayı başında 910 dolara kadar sürerek %21’lik
değer kazancına işaret ettiğini izledik.

Emtia tarafında, talep ve arz koşullarının
2014 yılında fiyatlar üzerinde etkili olan satış
baskısının sürdüğünü görüyoruz. Goldman Sachs
tarımsal emtia endeksinin (4 Kasım itibariyle)
%11,3, enerji metalleri endeksinin %22,1, kıymetli
metal endeksinin %4,7 değer kaybettiği ortamda
endüstriyel metal endeksinin %1,0 değer
kazandığı dikkat çekiyor.

Bu
yükseliş
trendi
içinde
paladyumda,
portföyümüzü oluşturduğumuz Mart sonundaki
773 dolardan başlayarak, Haziran ortasına kadar
üç farklı tarihte ve 817 dolar ağırlıklı ortalama
fiyatla aldığımız ‘uzun’ pozisyonumuzu; ilkini Mayıs
sonunda ‘kar satışı’ olarak ve sonrasında da Eylül
başına kadar dört farklı tarihte (maksimum 908
dolar) %6,9 ağırlıklı ortalama getirisiyle kapattık.

Kıymetli ve endüstriyel metal endekslerinin
relatif olarak kaydettiği bu güçlü pozitif
ayrışmanın çoğunun, küresel finans piyasalarında
işlem gören 174 emtia ve para birimi içinde dolara
karşı %40,3 değer kazancıyla ilk sırada yer alan
Somali şillinginin ardından, %9,7’lik yükselişle
gelen paladyum kaynaklı yaşandığı görülüyor.

Güney Afrika ve Rusya kaynaklı arz koşullarındaki
iyileşmeyi, bu yöndeki baskıların azalacağı
yönünde değerlendirmiş; fiyatları yukarı çeken
en büyük katalistin etkisini yitirmesine ek olarak,
talebin de mevcut küresel ortamda zayıf kalacağı
beklentisiyle, paladyumda ‘kısa’ pozisyon için
fırsat kolladığımızı paylaşmıştık. Eylül ayı ortasında
da, paladyumun orta vadeli yükseliş trendi ve 50
günlük ağırlıklı ortalamayı kırarak bize sunduğu
‘satış’ sinyalini, açtığımız ‘kısa’ pozisyonla
değerlendirmiş; ay sonunda da 783 dolardan %8,5
kazançla kapattık.

Yılın ilk iki ayını %3,7 yükselişle, Goldman
Sachs kıymetli metal endeksinden %6,2
negatif ayrışarak, ‘görece’ zayıf tamamlayan
paladyumda, Mart ayında küresel üretiminin
%80’ini
karşılayan
Güney
Afrika
ve
Rusya’daki
belirsizliklerin
tetiklediği
arz
yönlü endişelerle 760 dolar seviyesinden

Emtia getirimizi destekleyen diğer bileşenlerin
başında,
portföyün
kuruluşunda
‘uzun’

Paladyum 2014 yılında emtialar içinde öne çıktı

Paladyumdaki yükseliş, düzelen arz koşullarıyla, düşüş yönüne
döndü
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tarafta pozisyon açtığımız bakır ve WTI petrol
(Teksas ham tipi) geliyor. Çin’de büyümeyi teşvik
planlarına yönelik beklentilerin, endüstriyel
metaller içinde negatif ayrışan bakır fiyatlarını
cazip kıldığı görüşüyle, Mart sonunda 304 dolar
seviyesinden açtığımız pozisyonu, Nisan’ın ilk
haftasında açıklanan ‘mini teşvik’ paketinin
desteğiyle hızlı yükselen bakır fiyatlarını, ortauzun vadede Çin ekonomik görünümüne yönelik
belirsizlik ortamında satış için fırsat olarak
görüp, 312 dolar seviyesinden (%2,7’lik getiri)
kapattık.
WTI tarafında ise, ABD ekonomisinde ilk çeyrekte
olumsuz hava koşullarının etkisiyle gözlenen
yavaşlama belirtilerinin geçici olduğu ve petrol
stoklarındaki düşüşün, ham petrol fiyatlarında
yukarı hareketin tetikleyicileri olabileceği
yönündeki beklentilerimizle aldığımız ‘uzun’
pozisyonumuzu, Mayıs ortasında %7,1’lik getiri ile
kapattık.
Kıymetli ve endüstriyel metallerde, stratejik
olarak, hakim olan makro ekonomik konjonktürde
aşağı yönlü baskıların daha ağırlıklı olduğunu
düşündüğümüz gümüşte, tamamen piyasa
hareketi fırsatı olarak gördüğümüz, yani taktiksel
olarak aldığımız ve altı haftalık bir süreçte
%96’lık getiri sunan opsiyon pozisyonumuz,
Model Portföyümüzde en çok kazanç sağlayan

Petrol fiyatlarındaki düşüş çarpıcı

Bu pozisyondaki ana temamız, mevsimsel
olarak Nisan-Mayıs döneminde artış gösteren
gümüş volatilitesinin son bir yılın en düşüğünde
olmasının sunduğu fırsat ve ortalamaların
altında seyreden gümüşün altına göre relatif
olarak daha güçlü olacağı beklentimizdi. Bu
beklentiyle aldığımız ‘alım opsiyonumuzu,’ Mayıs
ayında volatilitedeki düşük seyir sonrasında,
Haziran’da sert yükselişle yakaladığı %98,5’lik
kazançla realize ettik.
Gelişen ülke ekonomilerine ilişkin büyüme
endişeleri karşısında, jeopolitik risk unsurlarının
etkisiyle Haziran sonunda 115 dolara kadar
yükselen ancak sonrasında sert şekilde 100
dolara gerileyen Brent petrol fiyatlarındaki
düşüş hareketinin süreceği beklentimizle,
Ağustos başında Brent-WTI farkının ‘daralacağı’
yönünde ve hemen sonrasında Brent petrolde
(101,6 dolardan) ‘satış’ yönünde aldığımız
pozisyonlarımızı ise, sırasıyla %11,1 ve %3,5’lik
getirilerle sonlandırdık. Son olarak da, Eylül
sonuna doğru aldığımız Brent-WTI farkının
‘genişleyeceği’ yönündeki pozisyonumuzu, Ekim
ortasına doğru %39,6’lık kazançla kapattık.
Model Portföyümüzün FX tarafında ise, Mart
sonundan beri, toplam dört farklı tarihte

Gümüşteki satışlar sürerken oynaklık artıyor

125
115

30

50

25

45

20

105

15

Gümüî Spot
Gümüî 3 Aylâk Volatilite Endeksi

10

60
55
50

40

45

35

40

30

95

35

25

30

85

5

75

0

15

20

-5

10

15

Brent

WTI

Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma

20

25

01.10
03.10
05.10
07.10
09.10
11.10
01.11
03.11
05.11
07.11
09.11
11.11
01.12
03.12
05.12
07.12
09.12
11.12
01.13
03.13
05.13
07.13
09.13
11.13
01.14
03.14
05.14
07.14
09.14
11.14

Brent-WTI Spread (Sað eksen)

01.10
03.10
05.10
07.10
09.10
11.10
01.11
03.11
05.11
07.11
09.11
11.11
01.12
03.12
05.12
07.12
09.12
11.12
01.13
03.13
05.13
07.13
09.13
11.13
01.14
03.14
05.14
07.14
09.14
11.14

65

83

işlemimiz oldu.

Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma

Halk Yatırım
Görünüm 2015

artırarak, mevcut durumda korumaya devam
ettiğimiz EUR/GBP ‘kısa’ pozisyonumuz öne
çıkıyor. İngiltere ekonomisinin güçlü makro
dinamikleri ve İngiltere merkez bankasının
faiz artırıma başlayacak ilk gelişmiş merkez
bankalarından olacağı öngörümüz ile, sterlinin
euroya karşı uzun vadeli trend hareketinin
süreceği
beklentimiz
dahilinde,
0,8264
ortalama seviyesinden açtığımız EUR/GBP
‘kısa’ pozisyonumuzu, Eylül ve Kasım başında
kısmen kapatarak %4,3 getiri elde ettik; kalan
pozisyonumuz da mevcut durumda 0,7840
seviyesi ile %2,5’lik getiriye işaret ediyor.
Yine portföyümüzü kurduğumuz tarihte açtığımız:
i) 141,4 fiyatlı EUR/JPY ‘kısa’ pozisyonumuzu
Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirdiğimiz
kademeli satışlarla 138,5 ağırlıklı ortalama
fiyattan %2,0’lik getiri ile; ii) 4,96 alım fiyatlı TRY/
ZAR ‘uzun’ pozisyonumuzu ise 5,17’ye kadar
yükseliş yaşayarak ‘kazançla’ kapatma imkanını,
ani gelişen IŞİD kaynaklı risklerin lira cinsi
varlıklara ilk yansımaya başlamasıyla kaybederek
4,97’den, oldukça sınırlı bir artış ile kapattık.
Sonrasında, mevcut portföyümüzde halen
taşımaya devam ettiğimiz aynı ‘lira al’/’rand
sat’ önerimizi Eylül ortasında; ‘güçlü doların’
baskılamaya devam edeceği emtia fiyatlarındaki
zayıflamanın olumsuz etkileyebileceği Güney
Afrika ekonomik görünümüne karşılık, daha

Sterlin euroya karşı güçlü kalıyor

istikrarlı gördüğümüz Türkiye makro dengelerinin,
liranın randa karşı ‘relatif güçlü’ kalmasını
sağlayabileceği
görüşüyle
yenilediğimizi
paylaşmıştık.
Temmuz sonunda gelişmekte olan ülke para
birimlerine relatif olarak ‘aşırı satın alındığını’
izlediğimiz Güney Kore wonunu ABD doları
karşısında aldığımız ‘kısa’ pozisyonu, yine (%0,3)
sınırlı değer değişimiyle kapatmamız sonrasında,
Ağustos başında küresel risk algılamasındaki
olumsuzluğun gelişen ülke para birimleri
üzerinde devam etmesini beklediğimiz baskı ve iç
gündemdeki risk unsurları (enflasyon, Moody’s’in
açıklaması, Cumhurbaşkanlığı seçimi) nedeniyle,
USD/TRY’de 2,1673 seviyesinden aldığımız ‘uzun’
pozisyonu, 2,1946 seviyesinden kapatarak %1,4’lük
getiri elde ettik.

2014 yılında lira ve randın korelasyonu yüksek seyretti
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2015 Görünüm (FX-Emtia)

Model Portföyümüzün FX grubunu, 2015 yılında
ABD ekonomisinin küresel büyümeyi sırtlayacağı
ve Fed’in küresel para politikasının belirleyici
gücü olacağı ana teması içinde: i) deflasyonist
endişeleri artıran zayıf enflasyon ortamının
destekleyeceği gevşek para politikası duruşuyla
Fed para politikasından belirginleşecek
‘ayrışmanın,’ bu yönde öne çıkan gelişmiş ülke
para birimlerinin dolara karşı ‘kısa tarafta’ bir
fiyatlama sunabileceği; ii) gelişmekte olan ülke
para birimleri tarafında ise, zayıf görünümün
emtialara talebi azaltarak ‘emtia ihraççısı’
‘yüksek getirili’ para birimlerinin dolara karşı
değer kaybında görece yüksek bir potansiyele
işaret ettiğini düşünüyoruz.
Bu
doğrultuda,
Model
Portföyümüzün
kuruluşundan bu yana taşıdığımız EUR/
GBP ‘kısa’ pozisyonumuzu korumaya devam
ettiğimiz FX grubuna; 7,60 hedefli USD/SEK
uzun pozisyonunu, bu yıl ‘eksi’ bölgede seyreden
enflasyona ilişkin iyimser olmayan öngörüler
ve merkez bankasının beklentilerden ‘güvercin’
kalan tutumu doğrultusunda, ‘deflasyonist’
sürece tepkisiz kalınmayacağı ve para
politikasındaki genişleme imkanının kullanılarak
büyümenin
desteklenmeye
çalışılabileceği
beklentilemizle
ekliyoruz.
(USD/SEK’i
portföyümüze eklememiz sonrasında merkez
bankasının bu yönde sürpriz bir adım atarak

İsveç’te enflasyon ‘eksi’ bölgede
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Bu noktada, yüksek cari açık ile yüksek
enflasyona sahip, dolayısıyla dış şoklara
karşı oynaklığı fazla ekonomiler arasında,
emtia ihracatçısı olan Brezilya ve Güney
Afrika’nın emtia fiyatlarındaki aşağı yönlü
dalgalanmalardan olumsuz etkilenebileceği,
‘dinamiklerdeki ayrışma’ ve dolardaki değer
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Gelişmekte olan ülkeler bölümünde değindiğimiz
üzere, Fed’in 2015 para politikasını, yapısal
olarak yüksek dış açık veren, dolayısıyla, küresel
likiditedeki ‘daralmaya’ hassasiyeti yüksek kırılgan
ekonomiler için ‘zorlu’ olarak değerlendirmiş;
gelişmekte olan ülkeleri emtia ihracatçısı ya da
ithalatçısı olarak ikiye ayırdığımızda, yüksek cari
açık veren ve doğal kaynak ihracatına dayalı
büyüme dinamiği ön planda olan gelişmekte olan
ülke ekonomilerinin en olumsuz gelişime maruz
kalabileceğini belirtmiştik.
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Ayrıca, Almanya başta olmak üzere bölgede öncü
göstergelerin işaret ettiği aktivitede derinleşen
durgunluk ve Avrupa merkez bankasının atacağı
‘sınırsız’ gevşeme adımlarının EUR/USD’de
Temmuz 2012 en düşük seviye olan 1,2045 hedefli
düşüş hareketi potansiyelini desteklediği ortamda,
EUR/USD’de ‘kısa’ pozisyon alıyoruz.

Realin son dönemdeki sert değer kaybı dikkat çekiyor
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politika faizini sıfıra çektiği ve genişlemeci
hamlelerin önünü açtığını izledik).
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kazancının ‘yüksek getirili’ para birimlerinden
çıkışı tetikleyebileceği ortamda, USD/ZAR’da
11,70 hedefli uzun pozisyon alırken, USD/BRL’yi
2,55 hedefli ‘uzun pozisyon’ açmak için izliyoruz.
Şili merkez bankasının Kasım 2013’ten itibaren
politika faizinde 175 baz puanlık indirim
sürecinin devamına ilişkin açıklamalarını, Fed’in
‘sıkılaştırmaya’ gideceği dönemde, gelişmekte
olan ülke merkez bankalarının duruşu içinde
ayrıştığı dikkat çekiyor. Küresel bakır ihracatının
yaklaşık üçte birini karşılayan Şili ekonomisi
için, Çin’deki yavaşlama ve bakır fiyatları
üzerindeki baskıyı aşağı yönlü riskler olarak
değerlendiriyoruz. Faiz indirim sürecine ilişkin
beklentilerin fiyatlanmaya başladığı 2013 Eylül’den
itibaren dolara karşı %15,3 değer kaybeden Şili
pesosunun bu süreçte dolar karşısında en çok
satılan üçüncü gelişmekte olan ülke para birimi
olduğu fiyatlamanın devamını, USD/CLP’de 620
hedefli olarak ‘uzun’ tarafta izliyoruz.

hükümeti büyümeye destek olma noktasında adım
atmaya zorlayabileceği beklentilerini, yılbaşından
bu yana sırasıyla %25,4 ve %11,3 değer kaybeden
Brent petrol ve bakır için kısa vadede yukarı yönlü
düzeltme hareketini destekleyici unsurlar olarak
değerlendiriyoruz.
Fed’in küresel likiditenin genişlemesine son
vererek ‘tahvil alım programını’ bitirmesi ve
sonrasında faizlerde artışa gidebileceği küresel
görünümünün kıymetli metaller için genel
olarak aşağı yönlü riskleri ön plana çıkaracağını
düşünüyoruz. Fiziki talepteki zayıflık ve düşük
kalan küresel enflasyonun, altın için şartları
daha da zorlaştırdığı ortamda, dolarda sürmesini
beklediğimiz güçlenme eğilimi ile birlikte, yılın
ikinci yarısında %11,9 değer kaybeden altın
fiyatlarındaki düşüş eğilimini desteklemesini
bekliyor; ons altında 1,075 hedefli ‘kısa’ pozisyon
alıyoruz.

Model Portföyümüzün emtia grubunda ise,
Çin ve küresel büyüme kaynaklı olarak, Brent
petrol ile bakır fiyatlarını düşüş yönünde
izlemeyi
tercih
ediyoruz.
‘Kısa’
tarafta
pozisyon almak için izlediğimiz görünümde:
i) Brent petrol için gündeme gelebilecek
jeopolitik unsurlar ve arz-talep dengesini,
ii) Bakır içinse, Çin’e yönelik kaygıların

2014 temamızda Rusya ve Güney Afrika arz kaynaklı
gelişmelerle dikkat çektiğimiz paladyumun
yerine ise, 2015 yılı için platini öne çıkarıyoruz.
Yılın ilk yarısında, paladyum ve altının sırasıyla
%17,8 ve %10,5 değer kazandığı fiyatlamada,
%8,1 yükselen gümüşle birlikte %8,3 değer
kazancıyla geride kalan platin fiyatlarında zayıf
performansın yılın ikinci yarısında da sürdüğü
ve metalin son beş yılın en düşüğüne (yılın ikinci

Bakırdaki değer kaybı pesodaki düşüşü destekliyor

Altın son bir yılın en düşüğünde
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yarısında paladyumdan %11,2 negatif ayrışarak)
satıldığını izledik.
Çoğunlukla mücevherat ve teknoloji yoğun
sektörlerde kullanılan platin arzının %80’ine
yakınını Güney Afrika, %11’i ise Rusya tarafından
karşılanıyor. Daha detaylı olarak baktığımızda da,
küresel üretimin %30’unu bir, %70’ini dört firmanın
sağladığı arz tarafında yüksek bir yoğunlaşmanın
hakim olduğu dikkat çekiyor.
Arz yönlü dinamikleri nedeniyle Güney Afrika riskini
yüksek fiyatlayan platinin, yılın ikinci yarısında
paladyum fiyatlarına kıyasla gösterdiği %11,2 negatif
ayrışmada, Güney Afrika madencilik sektöründeki
grevlerin sonlanmaya yaklaştığı haberlerine karşı,
paladyumun Rusya riskini içermeye bir süre daha
devam etmesi etkili olmuştu. Ancak, Rusya’daki
tansiyonun azalması sonrasında paladyum
fiyatlarında gözlenen hızlı düşüşle, son dönemde
negatif ayrışmanın hafiflediği izleniyor.
Ek olarak, Hindistan ve Çin’in fiziki altın talebinin
azaldığı ortamda, Çin’de kısmen de olsa
platine kayan ‘mücevherat’ harcamalarının
artacağı beklentilerini, platin fiyatları için göz
ardı edilmemesi gereken bir katalist olarak
değerlendiriyoruz.
Güney Afrika madencilik sektöründe, grevler

Platinin paladyumdan negatif ayrışmasını fırsat görüyoruz

Platin (Spot,usd)

Paladyum (Spot,usd)

GS Deðerli Metaller Endeksi

Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma
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65

sonrasında
üretim
şartlarında
beklenen
iyileşmenin yakalanamadığı ve üretimde kısılmaya
neden olabilecek ‘grev şartlarını’ tetikleyebilecek
iş gücü yapısını arz kaynaklı yukarı yönlü bir fiyat
baskısı olarak görüyoruz. Bu çerçevede, aşırı
satıldığını düşündüğümüz platin fiyatları için
potansiyeli yüksek görüyor ve platinde 1.650 dolar
hedefli ‘uzun’ pozisyon alıyoruz.
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Model Portföy Hisse Önerilerimiz

Tekfen Holding

Türk Telekom

TKFEN

TTTKOM

Fiyat (TL)

5,49

Fiyat (TL)

12 aylñk hedef fiyat (TL)

6,90

12 aylñk hedef fiyat (TL)

7,00

Yukarñ potansiyel

9,0%

Yukarñ potansiyel

25,7%

Piyasa deíeri (Mn TL)

2.031,30
S1A

TL Getiri (%)

9,36

BIST100 Relatif Getiri (%)

1,18

Beta

S1Y
13,66
2,58

Piyasa deíeri (Mn TL)

YB

22.470,00
S1A

S1Y

TL Getiri (%)

7,90

1,84

12,43

0,52

BIST100 Relatif Getiri (%)

1,00

0,35

0,68

0,90

Beta

9,58

YB

1,08

* 04.11.2014 kapanışı itibariyle

* 04.11.2014 kapanışı itibariyle

Tekfen’in problemli projelerini tamamlaması ve daha
önce çalıştığı büyük kuruluşlardan yeni projeler
almasıyla, inşaat işkolunun mevcut iş durumunu
daha sağlıklı bir yapıya kavuşturduğunu söyleyebiliriz.

Türk Telekom’un 3Ç14 dönemine ilişkin açıklamış
olduğu finansal sonuçlar, piyasa beklentilerinin
hafif üzerinde gerçekleşirken, önemli kalemlerde
iyileşmeler gözlemliyoruz. Mobil tarafta artan abone
sayısı ve bu çeyrekte ara bağlantı ücretlerindeki
düşüşün etkisinin kaybolması nedeniyle büyümenin
hız kazandığını izliyoruz. Özellikle Avea tarafında
güçlü büyüme ve devam eden güçlü abone
kazanımlarının önümüzdeki dönemde iyileşmenin
devam edebileceğine yönelik olumlu sinyaller
verdiğini söyleyebiliriz.

Tekfen Holding, Hazar bölgesinde aldığı yeni projeler
sonucu inşaat tarafında güçlenmiş durumda. Son
zamanlarda alınan projelerin hem gelire hem de
marjlara katkısı 2015’te daha belirgin olacaktır.
Tekfen Holding’in %100 bağlı ortaklığı Toros Tarım,
300 milyon dolarlık yatırımla, Samsun’da 726 bin ton
kapasiteli sülfürik asit tesisi yatırımı yapıyor. 2015
yılında tamamlanması beklenen yatırımın, Şirketin
hammaddede dışa olan bağımlılığını azaltmasının
yanında
marjlara
da
olumlu
yansıyacağını
düşünüyoruz.
TANAP projesinin Tekfen’e katma değer yaratacağını
düşünüyoruz. Tekfen Holding, Star Rafineri’nin
inşaası ve Azerbaycan doğalgazını Türkiye ve
Avrupa’ya taşıyacak olan TANAP projesinde boru hattı
inşaası ile ilgileniyor. Ayrıca, Tekfen Holding TANAP
projesi’nde, 1.810 kilometrelik kara kesimi boru hattı
için ihaleye çağrılan 11 firma arasında yer alıyor. Bu
projelerdeki gelişmelerin Tekfen Holding’e katma
değer yaratacağını düşünüyoruz.
Ukrayna-Rusya
kaynaklı
gelişmeleri,
Tekfen
Holding için düşük de olsa risk taşıyor. Tekfen
Holding’in Ukrayna ve Rusya’da herhangi bir faaliyeti
bulunmamakla birlikte, inşaat grubunda kalan iş
miktarının %62’si Hazar bölgesinde Azerbaycan ve
Türkmenistan’daki projelere ait. Ukrayna-Rusya
gelişmelerinin bu bölgeye doğrudan etkisi olmasa da,
belirsizlik nedeniyle projelerin yavaşlamasına veya
bekletilmesine neden olabilir.

89

6,42

Avea 224 bin abonenin numara taşıma ile geldiği 3.
çeyrekte 447 bin adet yeni abone elde ederken, yılın
ilk yarısında yaklaşık 1,25 milyon net abone kazancı
gerçekleşmişti. Geçen yıl aynı çeyrekte %44 olan
faturalı abone oranı %47 seviyesine yükselirken,
abone kayıp oranının aynı dönemde %12’lerden %9’a
indiği gözleniyor. ADSL tarafında ikinci çeyrekte 18
bin olan abone kazancı üçüncü çeyrekte 87 bin olarak
gerçekleşti.
Diğer taraftan, son dönemde ikincil halka arz
beklentisi, hisse fiyatında baskı yaratmaya devam
edebilir.

Halk Yatırım
Görünüm 2015

Türk Hava Yolları

TAV Havalimanları

TAVHL

THYAO
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* 04.11.2014 kapanışı itibariyle

* 04.11.2014 kapanışı itibariyle

THY’nin uzun vadeli planlarının ulaşılabilir olduğunu
düşünüyoruz. THY, 2014 yılında yolcu sayısını %22
oranında büyüterek dünya havacılık pazar payını
%1,9’a yükseltmeyi planlıyor. Atatürk Havalimanında
yaşanan kapasite problemleri nedeniyle büyüme
sınırlı olurken, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa’da
daha hızlı büyüme söz konusu. Ayrıca Şirket, 2014
yılında 262 uçağa ulaşmayı hedeflerken, bu sayıyı
2015 yılında 279, 2021 yılında ise 429’a yükseltmeyi
hedeflemektedir. Güncellenen filo planına göre,
Şirket koltuk kapasitesini yıllık ortalama %8,6
oranında büyütecek. Şirket 2023 yılında, 120 milyon
yolcuya hizmet vermeyi, 450 üzerinde uçağa sahip
olmayı, dünya havacılık pazarında ise mevcut olan
%1,7’lik payını %3’e çıkarmayı hedefliyor.

TAV Havalimanları 2014 yılı 2. çeyrek satış gelirleri
büyümesi açısından beklentilerin altında bir
performans gösterse de, olumlu kur hareketleri
nedeniyle faaliyet performansı olarak beklentilerin
üzerinde kar açıklamaktadır. Maliyet tarafında, petrol
fiyatları havayolu şirketlerine, dolayısıyla da havacılık
sektörüne etki etmektedir. Petrol fiyatlarının ılımlı
seyri, uçuş fiyatlarındaki yukarı baskıları sınırlayarak
yolcu sayısının olumsuz etkilenmesini önleyecektir.
Diğer yandan, hatırlanacağı üzere, yeni yapılacak
3. Havalimanı ihalesine TAV Havalimanları teklif
vermiş ancak ihaleyi kazanamamıştı. Şirketin
satış gelirlerinin büyük bir bölümünü oluşturan
Atatürk Havalimanı işletmesinin sözleşmesinin 2021
yılbaşında sona ereceğini biliyoruz. Şirketin bu durum
kaynaklı gelir kaybını telafi edebilmek için Atatürk
Havalimanı’nın yerine geçebilecek yeni fırsatlara
odaklanacağını düşünüyoruz. Yeni havalimanının
2021’den önce hizmete girmesi ve bu durumda Atatürk
havalimanının bu tarihten önce kapanması ya da gelir
kaybı oluşması durumunda şirket oluşacak zararının
DHMİ tarafından karşılanacağını belirtmiştir. Ancak
yeni havalimanının yakın bir tarihte devreye girmesi
durumunda oluşacak ciddi kaybın ne kadarının
karşılanacağı Şirket için belirsizlik oluşturduğu da
açıktır.

THY, transit yolcularla doluluk oranlarını yukarı
çekmeyi planlıyor. Pegasus ve diğer havayolları
şirketleri ile artan rekabet ortamı ve RusyaUkrayna’da yaşanan gelişmeler gelir verimliliğini
olumsuz etkilemiştir. THY yılın kalanında, karlılığını
artırabilmek için Sabiha Gökçen Havalimanı’na daha
fazla uçak ekleyip, uçuş noktalarını ve sayılarını
artırmayı hedefliyor. Orta Doğu rotalarını ekleyip bu
ülkeleri Avrupa’ya bağlamayı planlayan Şirket, küçük
çaplı bir uçuş üssü kurup transit yolcularla doluluk
oranlarını yukarı çekmeyi planlıyor.
3. Havalimanının zamanında devreye girmesi de
THY’nin uzun vadeli büyüme planları açısından önem
taşıyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
tarafından Atatürk Havalimanı’nda yapılan kapasite
artırım ve genişletme çalışmaları 2014 yılında da
devam etmektedir. Türk Hava Yolları’na ait olan kargo
terminalinin yıkılarak yerine dış hatlar terminalinin
uzatılması Şirkete kapasite artışı sağlayacaktır. Ayrıca,
yeni yapılacak olan 3. Havalimanının zamanında
devreye girmesinin de, THY’nin uzun vadeli büyüme
planları açısından önem taşıdığını düşünüyoruz.

Son olarak, Temmuz ayında Milas-Bodrum
Havalimanı iç hatlar terminalini 2035 sonuna kadar
portföyüne katan TAV’ın, faaliyet alanını genişletme
stratejisi izlediğini belirtmek gerekiyor. Umman
Salalah Uluslararası Havalimanı’nda gümrüksüz
satış alanlarının Ocak 2015’ten itibaren 10 yıllığına
kiralanmasına ilişkin ihaleyi kazanan Şirket için,
yolcu sayısının toplam operasyon içinde küçük bir
yer oluşturduğunu göz önüne aldığımızda (2013
yılında 746.994 yolcu), finansallar üzerinde önemli
bir etki yaratmasını beklemiyor; ancak coğrafi
çeşitlendirmeye gitmesini olumlu buluyoruz.

90

Emlak Konut GYO
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-1,07
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5,34

0,64

* 04.11.2014 kapanışı itibariyle

* 04.11.2014 kapanışı itibariyle

Şirketin Ocak-Ekim 2014 döneminde ön satışları 7.533
adet seviyesinde gerçekleşti. Emlak Konut GYO’nun
yatırımcı ilgisini çeken ve yüksek rağbet gören
bölgelerdeki projelerine rağmen konut iştahındaki
azalmanın Şirketin 2014 ön satış rakamlarını olumsuz
etkilediğini düşünüyoruz. Şirket yönetimi 2014 yılsonu
için 10.000 adet’lik konut satışı hedeflemekle birlikte,
1,1 milyar TL net kar elde etmeyi ve bunun %40’ını
nakit temettü olarak dağıtmayı planlıyor. Şirketin
yıl sonu için belirtmiş olduğu 1,1 milyarlık net kar
hedefinin ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz.

Kosova otoyol projesi taahhüt tarafının güçlenmesini
destekleyecektir. Morine ve Priştina arasında inşaa
edilen Kosova’nın ilk otoyol projesi Enka tarafından
inşa edilmektedir. Otoyol, bugüne kadar Kosova’daki
en büyük yatırım ve altyapı projesi olmakla birlikte,
Avrupa’nın yeni üyelerinin serbestçe dolaşımı için
yeni imkanlar yaratmakta ve Kosova’nın güçlenmesini
sağlamaktadır.

5,4 milyar TL değerindeki arsa portföyü, 8,75 milyar
TL’lik birikmiş iş tutarı, güçlü nakit akışı yaratımı ve
sınırlı operasyonel risklerle aynı anda birden fazla
proje yürütmesine imkan sağlayan güçlü iş modeli
ve şu ana kadar gerçekleşen ihalelerde ulaşılmış
ortalama 2,05’lik (2014: 2,35, 2013: 2,03, 2012: 1,76)
ihale çarpanlarıyla sunduğu büyüme potansiyeli,
mütekabiliyet yasaları gibi sektör bazındaki
düzenlemeler nedeniyle olumlu görüşümüzü
koruyoruz.
Şirketin yeni lansmanlarının 2015’te ön satışları
desteklemesini beklesek de, konut satışlarındaki olası
zayıf seyrin ve satılmamış konut stoğunun sektördeki
konut fiyatlarını baskılayacağı hususlarının göz ardı
edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Enka’nın birikmiş iş hacminin %5’i Rusya’da olup,
buradaki (Sergiev Possad alış veriş merkezi ve
Kuntsevo kompleksi) gayrimenkul projelerinin
başlamasıyla 2014 yılının ikinci yarısı ve 2015’te
karlılığın destekleneceğini düşünüyoruz.
Leviathan doğalgaz projesinin Enka için kısa vadede
katalist olduğunu düşünüyoruz. Enka, proje büyüklüğü
tahmini 2,5 milyar dolar olabilecek Leviathan doğalgaz
projesi için teklif veren firmalar arasında yer alıyor.
Doğu Akdeniz’deki Levitahan sahasından çıkarılacak
yıllık hacmi 8 milyar metre küplük doğal gazın yeni bir
boru hattıyla Türkiye’ye ulaştırması planlanıyor.
Rusya - Ukrayna arasındaki jeopolitik gelişmeler
hisse üzerinde baskı unsuru oluştursa da, bu etkinin
sınırlı kalması gerektiğini düşünüyoruz. Taahhüt
tarafında Rusya’nın payı %5 seviyesinde bulunurken
buradan gelebilecek etkinin oldukça sınırlı olduğunu
düşünüyoruz.
Irak’ta tansiyonun artmasını Şirket için risk olarak
görüyoruz. Şirketin Irak’ta toplam değeri 895 milyon
doları bulan beş inşaat projesi mevcuttur. 2Ç14
itibariyle Şirketin birikmiş iş hacminin %30’u Irakta
bulunmaktadır. Irak’ta gerginliğin artması, devam
eden projelerin ertelenmesine neden olabileceği
gibi, olası yeni projelerin de gündemden kalkmasına
neden olabilecektir.
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Akçansa

Trakya Cam

AKCNS

TRKCM

Fiyat (TL)

14,50

Fiyat (TL)

2,94

12 aylñk hedef fiyat (TL)

16,70

12 aylñk hedef fiyat (TL)

3,20

15,2%

Yukarñ potansiyel

Yukarñ potansiyel
Piyasa deíeri (Mn TL)

2.775,98
S1A

S1Y

YB

TL Getiri (%)

4,69

39,83

31,53

BIST100 Relatif Getiri (%)

0,59

7,53

1,71

BIST100 Relatif Getiri (%)

0,33

Beta

Beta

8,8%

Piyasa deíeri (Mn TL)

2.172,66
S1A

TL Getiri (%)

S1Y

YB

15,75

25,97

22,50

1,99

4,91

1,22
0,81

* 04.11.2014 kapanışı itibariyle

* 04.11.2014 kapanışı itibariyle

Üretimi artırmaya yönelik yatırımlar devam ediyor.
Büyükçekmece ve Ladik fabrikalarında kalite ve
üretimi arttırmaya yönelik yatırımlar 2014 yılının
ilk çeyreğinde tamamlanmış olup, Çanakkale’deki
fabrikasının da 2015 yılının Ocak ayında tamamlanması
planlanıyor. Ayrıca, Kuzey Marmara otoyolu inşaatı
için Avrupa yakasındaki 3. tesis olan Fenertepe tesisi
2014 Nisan ayında faaliyete geçmiş bulunuyor.

Trakya Cam, yeni yatırımlar ile büyümeye devam
ediyor. Şirket, Ankara Polatlı’daki 290K tonluk
düzcam hattının 20 Mart 2014 tarihi itibariyle üretime
başlaması ile birlikte yurt içindeki toplam düzcam
üretim hattı sayısını 7’ye çıkarmıştır. Böylelikle,
Şirketin yurt içi toplam üretim kapasitesi %198 artarak
yıllık 1,83 milyon tona ulaşmıştır. Ayrıca, Rusya’da
230K tonluk düzcam hattı da 15 Mayıs 2014 tarihinde
tamamlanmıştır. Bulgaristan‘daki 240K tonluk ikinci
hattın ise üçüncü çeyrekte ticari üretime başlaması
planlanıyor.

Akçansa, yer aldığı büyük projelere, 2013 yılında
İstanbul’da inşa edilen 3. Boğaz Köprüsü’nü de
eklemiştir. Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Avrupa
yakasındaki bağlantı yollarının beton tedariki Akçansa
tarafından sağlanıyor. 29 Mayıs’ta temeli atılan ve iki
sene sürmesi beklenen 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey
Marmara Otoyolu için 2,5 milyon m3 hazır beton ve 50
bin tonu özel çimento olmak üzere yaklaşık 750 bin
ton çimento kullanılması öngörülüyor.
Alt yapı projeleri ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile
iç piyasa operasyonlarının önümüzdeki dönemde de
devam edeceğini düşünüyoruz. Devam eden inşaat
faaliyetleri ve yeni yatırımların yanı sıra, 2015 seçimleri
öncesinde alt yapı harcamalarını bu büyümenin
arkasındaki en önemli etken olarak görüyoruz. Ayrıca,
Avrupa’nın en büyük havalimanı olacak olan İstanbul
3. Havalimanı projesinin de çimento sektörünü
olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. Büyük kamu
projelerinin Marmara bölgesinde yer almasının, bu
bölgede faaliyet gösteren Akçansa’yı daha olumlu
etkileyeceği söylenebilir.
Marmara Bölgesi’ndeki 3. Havalimanı, 3.Köprü,
Avrasya Tüneli, Kentsel Dönüşüm ve Kanal İstanbul
gibi büyük altyapı projelerine yakınlığıyla, Akçansa’yı
en iyi konuma sahip çimento Şirketlerinden biri
olarak görüyoruz.

3. Havalimanı, 3. Köprü, Avrasya Tüneli ve Kanal
İstanbul gibi mega projelerin yanı sıra, Kentsel
Dönüşüme tabi olan konut projelerinin inşaat
sektörünü destekleyeceğini düşünüyoruz. Türkiye
inşaat sektörü ve Avrupa’da talebin daha yüksek
olmasının, düzcam üreticilerinin 2014’ün ilk yarısını
iyi geçirmesini sağladığını görüyoruz. Trakya Cam’ın
yurt içi satışlarının %70’ini inşaat sektörüne yapılan
düzcam satışları oluşturuyor. Diğer yandan, Trakya
Cam’ın oto cam müşterilerini daha çok Avrupa’ya
ihracat yapan otomotiv üreticilerinin oluşturması
nedeniyle, yurt içi oto pazarındaki talep üzerindeki
baskıların TRKCM’a etkisi sınırlı kalabilir.
2015 yılında marjlardaki iyileşmenin devamını
bekliyoruz. TL’nin dolar ve euro karsısında değer
kaybetmesi ve Romanya’dan ithal edilen ucuz
camlara başlatılan anti-damping uygulaması, Trakya
Cam’ın Avrupa’dan gelen ucuz ithal camlarla rekabet
gücünü daha da artırmıştır. Cirodaki büyümenin, fiyat
ve hacim artışlarının etkisi, gelecek yıl da sürmesini
bekliyoruz.
Önümüzdeki dönemde yeni satın almalar ve kurulacak
yeni üretim hatlarının, Trakya Cam için orta vadede
olumlu yansıyacağını düşünüyoruz.
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Arçelik

Bizim Toptan

ARCLK

BIZIM

Fiyat (TL)

13,45

Fiyat (TL)

12 aylñk hedef fiyat (TL)

14,80

12 aylñk hedef fiyat (TL)

21,80

Yukarñ potansiyel

10,0%

Yukarñ potansiyel

19,5%

Piyasa deíeri (Mn TL)

9.088,54
S1A

TL Getiri (%)
BIST100 Relatif Getiri (%)
Beta

S1Y

10,25

11,80

1,30

2,23

Piyasa deíeri (Mn TL)

YB

730,00
S1A

S1Y

YB

TL Getiri (%)

-1,35

-23,03

-21,56

0,82

BIST100 Relatif Getiri (%)

-0,17

-4,35

-1,17

0,99

Beta

15,02

0,46

* 04.11.2014 kapanışı itibariyle

* 04.11.2014 kapanışı itibariyle

Arçelik’in satış gelirlerinin yurt içi pazarda görülen
daralma ve Dünya Kupası sonrası tüketici elektroniği
tarafında talebin normalleşmesi ile ilk yarıya göre
daha düşük bir oranda artış gösterdiğini izliyoruz.

Bizim Toptan’ın, büyüme stratejileri çerçevesinde,
market kanalındaki penetrasyonunu artırmak
amacıyla, Grup şirketlerinden Gözde Girişim’in
iştiraki Şok Marketler Ticaret A.Ş bünyesinde
faaliyet gösteren 196 franchising mağazasına
ait franchising sözleşmelerini, bu sözleşmeler
kaynaklı tüm hak ve hukukları ve mağazalarda yer
alan sabit kıymetleri satın aldığını biliyoruz.

Şirket, Asya pazarlarına açılmak adına iştiraki
Beko ASEAN adı verilen Güneydoğu Asya Ülkeler
Birliği pazarına odaklanma hedefi doğrultusunda
Tayland’da fabrika kurmayı planlıyor. Şirketin
bu tesis ile üç yıl içerisinde bölgede 500 milyon
dolarlık ciro yaratması ve bölgesel olarak %5
pazar payı elde etmesi amaçlanıyor. Söz konusu
yatırımın gerçekleşmesinin coğrafi çeşitliliği
sağlama ve sürdürülebilir büyümeye ulaşma
hedefi doğrultusunda, ARCLK için olumlu olacağını
düşünüyoruz.
Olası bir ÖTV indiriminin sektörü destekleyeceğini
düşünüyoruz. Maliye Bakanlığının, enerji tüketimini
tasarruf yoluyla azaltma projesi kapsamında
enerji verimliliği yüksek ürünlerde Özel Tüketim
Vergisi (ÖTV) indirimi üzerinde çalışıldığını ve
vergi avantajının 2015 yılı bütçe komisyonunda
görüşülüyor olduğunu biliyoruz. ÖTV’de yapılacak
indirimin, perakende fiyatları üzerinde önemli bir
etkiye sahip olmasa da, müşteri algısını olumlu
yönde etkileyebileceğini düşünüyoruz.
Cirosunun %34’ünü Batı Avrupa’dan sağlayan
Arçelik’in, Avrupa pazarında yaşanacak olası
ekonomik toparlanmadan olumlu etkileneceğini
düşünüyoruz. Avrupa pazarında büyümenin
yavaş kalması ve sıkı rekabet ile olumlu ihracat
performansının sürdürülememesini ise risk
unsurları olarak görüyoruz. Ancak, yurt içi talebin
göreceli olarak güçlenebileceği beklentisi, genel
seçimlere bağlı olarak da kamunun büyümeye
katkısında beklenen artış gibi unsurların destekleyici
olacağını düşünüyoruz.
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18,25

Son dönemde satış gelirleri içindeki düşük marjlı
toptancı kanalının payını azaltarak, HoReCa
(Otel, restoran, catering) & Kurumsal ve Market
kanallarının payını arttırma stratejisi yürüten
Şirket, bu satın alma ile önemli bir mesafe almış
olacaktır.
Market kanalının daha yüksek marjlı olduğunu
göz önüne alırsak, bu yatırım ile birlikte Bizim
Toptan’ın marjlarında da bir iyileşme beklenebilir.
Tütün mamüllerinin payının azalması ve kurumsal
(HoReCa ve kurumsal) müşterilerin artması ile
sağlanacak ürün ve müşteri kompozisyonundaki
değişmenin Şirketin karlılığını destekleyeceğini
düşünüyoruz.
Genel olarak BIZIM’in 3Ç14 sonuçları beklentilere
paralel gelirken, brüt karlılığında bu çeyrekte
devam eden iyileşme ile birlikte FAVÖK marjının
daha fazla iyileşmesine olanak sağlayacağını
düşünüyoruz. BIZIM, dönem içinde yaptığı
görüşmeler neticesinde, franchising sisteminde
kullanılmak üzere yeni markasını belirlediğini
açıkladı. Yeni marka için ödenecek olan isim hakkı
tutarının daha önceki marka için ödenen bedelin
altında olmasını ve faaliyet giderlerini olumlu
etkilemesini bekliyoruz.

MSCI GOÜ getiri tablosu (USD)
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USD
Bazân da
Getiriler

2010

2011

2012
Getiri

2014 (4 K asâm K apan âî
ñtibariyle)

2013

Ülke

Getiri

Ülke

Ülke

Getiri

Ülke

Getiri

Ülke

Getiri

1

Peru

70,7%

Endonezya

2,2%

Tü rkiye

61,3%

Arjantin

43,1%

Arjantin

56,7%

2

Tayland

55,7%

Malezya

-3,9%

Tayland

41,6%

ñsrail

22,7%

Hindistan

32,7%

3

Endonezya

53,4%

Tayland

-5,9%

Polonya

39,4%

Polonya

10,2%

Tayland

22,7%

4

íili

49,2%

Peru

-13,0%

Kolombiya

27,0%

Tayvan

9,6%

Endonezya

19,9%

5

Arjantin

45,2%

Kore

-13,0%

Meksika

25,6%

Macaristan

5,6%

Tü rkiye

14,5%

6

Kolombiya

43,1%

Meksika

-14,0%

Hindistan

20,0%

Malezya

4,2%

Çin

13,7%

7

Malezya

32,8%

Çin

-17,7%

Çek Cum.

19,9%

Kore

2,9%

G.Afrika

2,5%

8

G.Afrika

29,9%

G.Afrika

-19,1%

G.Afrika

18,5%

Meksika

-1,5%

Tayvan

2,0%

9

Tü rkiye

25,6%

Kolombiya

-19,6%

Kore

17,4%

Çin

-2,1%

Meksika

1,3%

10

Kore

25,6%

Rusya

-21,8%

Malezya

15,2%

Hindistan

-2,8%

Brezilya

-0,7%

11

Meksika

24,4%

Tayvan

-23,6%

Macaristan

13,6%

G.Afrika

-4,5%

ñsrail

-1,9%

12

ñsrail

23,6%

íili

-23,8%

Tayvan

12,7%

Rusya

-6,2%

Malezya

-2,8%

13

Rusya

22,9%

ñsrail

-25,6%

Rusya

12,5%

Çek Cum.

-8,7%

íili

-5,3%

14

Hindistan

22,6%

Brezilya

-27,1%

íili

11,6%

Tayland

-13,4%

Kore

-5,9%

15

Tayvan

21,3%

Macaristan

-28,7%

Peru

10,9%

Kolombiya

-18,3%

Polonya

-6,2%

16

Polonya

14,6%

Çek Cum.

-29,5%

ñsrail

9,3%

Endonezya

-21,1%

Peru

-6,4%

17

Çek Cum.

6,6%

Polonya

-30,4%

Endonezya

5,1%

íili

-21,3%

Kolombiya

-6,5%

18

Brezilya

5,9%

Arjantin

-35,4%

Çin

2,7%

Brezilya

-26,0%

Çek Cum.

-11,7%

19

Macaristan

-10,4%

Hindistan

-35,5%

Arjantin

1,0%

Tü rkiye

-26,8%

Macaristan

-19,4%

20

Çin

-12,5%

Tü rkiye

-36,9%

Brezilya

-3,1%

Peru

-30,0%

Rusya

-26,7%

Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma
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Küresel piyasalar – Borsa endeksleri F/K karşılaştırması

Türkiye

ABD

14

95000
85000
80000

12

75000
70000

11

2050

17,0

2000
1950

16,5

1900
16,0
1850

65000

Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma

MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler

MSCI Gelişmiş Ülkeler
19,5

1100

19,0

Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma

1500

17,0

1400

Ort alama
± 2. St. Sapma

Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma

11.14

10.14

09.14

08.14

07.14

1350

06.14

05.14

04.14

16,0

03.14

850

1450
F/K
± 1. St. Sapma
MSCI Geli îmiî ül kel er end. (Sað ek sen)

02.14

16,5

01.14

900

12.13

11.14

09.14

07.14

05.14

03.14

01.14

11.13

09.13

07.13

05.13

03.13

11.12

09.12

07.12

05.12

03.12

01.12

9

01.13

F/K
Ort alama
± 1. St. Sapma
± 2. St. Sapma
MSCI Geli îmekte olan ülkeler end. (Sað eksen)

10

1550

11.13

950

1600

17,5

10.13

11

1650

18,0

09.13

1000

1700

18,5

08.13

12

1750

07.13

1050

1800

06.13

13

1150

11.14

10.14

09.14

08.14

1700

Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma

14

1750

Ort alama
± 2. St. Sapma

07.14

01.14

06.14

F/K
± 1. St. Sapma
S&P 500 (Sað eksen)

14,5

11.14

09.14

07.14

03.14

05.14

01.14

11.13

09.13

07.13

45000

1800

15,0

05.14

50000

± 1. St. Sap ma
F/K

05.13

01.13

03.13

11.12

07.12

05.12

01.12

03.12

8

09.12

Ortalama
± 2. St. Sap ma
BIST 100 (Sað eksen)

04.14

55000

9

15,5

03.14

60000

02.14

10

95

17,5

90000

13
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Almanya

Çin

20
19,5
19
18,5

10500

14

10000

13

9500

18

F/K
± 1. St. Sapma
Shanghai (Sað eksen)

2400
2300

12

2200

9000

17,5

11

17

2100

8500

9

Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma

11.14

09.14

07.14

05.14

03.14

01.14

11.13

09.13

07.13

05.13

03.13

01.13

11.12

09.12

1900
01.12

11.14

10.14

09.14

08.14

07.14

06.14

7500
05.14

2000

07.12

8000

Ort alama
± 2. St. Sapma

04.14

03.14

02.14

12.13

11.13

10.13

09.13

08.13

07.13

06.13

15

01.14

F/K
± 1. St. Sapma
DAX (Sað eksen)

15,5

10

05.12

16

03.12

16,5

Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma

Japonya

26

1500

24

Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma

10000
18

F/K
± 1. St. Sap ma
Nikkei (Sað eksen)

05.13

03.13

01.13

11.12

09.12

07.12

05.12

03.12

16

01.12

11.14

09.14

07.14

05.14

03.14

1200

01.14

11000

1250

± 1. St. Sapma

11.13

09.13

05.13

07.13

03.13

01.13

Ort alama
MICEX (Sað eksen)

11.12

09.12

07.12

03.12

4,5

05.12

F/K
± 2. St. Sapma

20
Ortalama
± 2. St. Sap ma

9000
8000

11.14

5

12000

09.14

1300

13000

22

07.14

1350

5,5

14000

05.14

1400

15000

03.14

1450

6

16000

01.14

6,5

1550

11.13

1600

7

17000
28

09.13

1650

7,5

07.13

Rusya

01.12

2500

Ort alama
± 2. St. Sapma

Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma
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BIST SEKTÖR GETİRİ TABLOSU (TL)

2010

2011

Ulaðtñrma

8,4%
51,6%

GYO

-2,7%

27,7%

Holding

Bankacñlñk

-8,1%

20,2%

BIST 30

BIST 30

-24,1%

24,9%

BIST 100

-22,3%

Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma

Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma

2012

2013

Ulaðtñrma

156,0%

Gñda
GYO

GYO

38,1%

Holding

Sñnai

34,0%

Bankacñlñk

Bankacñlñk

64,6%

BIST 30

BIST 30

58,4%

BIST 100

BIST 100

52,6%

2014 (04.11.2014 Kapanış İtibariyle)

Gñda
GYO
Holding

-6,2%
4,4%
3,7%
8,4%
14,4%

Sñnai
Bankacñlñk
BIST 30
BIST 100

-25,6%

13,1%
10,5%
10,0%

Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma

-6,7%
-3,5%

-25,0%
-15,6%
-13,3%

Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma

Kaynak: Bloomberg, HLY Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma

Ulaðtñrma

30,2%
10,8%

Holding

54,9%

Sñnai

Ulaðtñrma
Gñda

26,5%

Sñnai
Bankacñlñk

-31,3%

21,4%

BIST 100

Holding

-23,8%

38,5%

Gñda
GYO

-17,2%

39,2%

Sñnai
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Ulaðtñrma

-48,7%

Gñda
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HALK Yatñrñm - Yatñrñm Danñðmanlñíñ ve Araðtñrma – Öneri Listesi Tanñmlarñ
(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans)
AL

: %20,01 ve üzeri artâî

EKLE : %10,01 ile %20 aralâðânda artâî

AZALT : -%10,01 ile -%20 aralâðânda azalma

SAT

: -%20,01 ve üzeri azalma

TUT

: -%10 ile %10 aralâðânda deðiîim

îZLE

: Nötr

ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece
burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

