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Halk Yatırım, 2014 Görünüm Raporunu yayınladı… 
 

Halk Yatırım, küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme ve öngörülerini 

paylaştığı 2014 Görünüm Raporu’nu yayınladı. 2014 Görünüm Raporu’nun, Halkbank ve Halk 

Yatırım kurumsal müşterilerinin katılımıyla, detaylı sunumunun yapılacağı, “Yatırımcı 

Konferansları”nın İstanbul ve Ankara’da Aralık ayında gerçekleştirilmesi planlanmakta.  

Halk Yatırım Araştırma Birimi, küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine ilişkin son gelişmeleri, gelecek 

dönem beklenti ve öngörülerini içeren 2014 Görünüm Raporu’nun ön plana çıkan bölümlerini paylaştı. 

Sunulan genel makro ekonomik çerçevede, BİST ile ilgili genel stratejiler, hisse/sektör önerileri ve model 

portföye yönelik değerlendirmeler de ortaya koyuldu. 

Bu yıl Aralık ayında üçüncüsü ve dördüncüsü yapılacak olan “Yatırımcı Konferansları”, ülkemizin önde 

gelen firmalarının ortakları, üst yönetimleri ve fon yöneticilerinin katılımıyla İstanbul ve Ankara’da 

yapılacaktır. Konferanslarda, Görünüm Raporu’nun detayları paylaşılacaktır. 

Konusunda uzman kuruluş Halk Yatırım; 

Halk Yatırım,  verimlilik ve güvene dayalı müşteri ilişkileri geliştirilmesi ve sürdürülmesi, güncel ve objektif  

bilginin yatırımcılarla paylaşılması,  teknolojik yeniliklerin hizmet platformuna entegre edilmesi, dağıtım 

kanallarının etkin kullanılması temellerinde yapılandırdığı etkinliğe ve verimliliğe odaklı iş modeliyle 

Türkiye’nin dünyaya açılan lider ve öncü aracı kurumlarından biri haline gelmeyi ve Halk Grubu’nun 

sermaye piyasalarındaki referans noktası olmayı hedeflemektedir. 
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2014 Görünüm Raporu Özeti 

Kaygan Küresel Zeminde Dengeleri Sağlamak Zorlu Süreç 

2014, küresel para politikalarının geleneksel olmayan yöntemlerle yürütülen genişlemeci yaklaşımdan 

nihayetinde geleneksel yöntemlerle sıkılaştırıcı yönde son bulacak normalleşme sürecinin başlaması için 

aday bir yıl. Ancak, küresel ekonomideki toparlanmanın gücü ve kalıcılığına ilişkin belirsizlikler halen 



 
devam ediyor. Bu durum da, para politikaları ve makro ekonomik dengelere ilişkin projeksiyonların ne kadar 

kaygan bir küresel zeminde oluşturulduğunu ve farklı senaryolarla karşı karşıya kalınabileceğini gösteriyor.  

Bu süreçte şüphesiz en önemli görev 2014 Ocak sonu Fed Başkanlığı’na atanacak Janet Yellen’a düşüyor. 

Bu kritik süreçte liderlik yapacak Yellen’in, Fed’in bilançosunun büyümesinin bitebileceği bir ortamda, 

mesajları doğru ve zamanlı iletmesi tüm gelişmekte olan ülke ekonomileri ve piyasaları açısından büyük 

önem taşıyor.  

Küresel ekonomide toparlanmanın ılımlı da olsa devam edeceği ve bu doğrultuda para politikalarının 

sıkılaştırma eğilimlerinin belirginleşeceği ana senaryosuna bağlı kalarak, Türkiye ekonomisine yönelik 

makro görünümümüzü ana hatlarıyla oluşturduk.  

Öncelikle, gelişmiş ülke merkez bankalarının küresel sisteme sağladığı likidite artışının devam etmemesi 

halinde, bizim de içinde yer aldığımız gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye hareketlerindeki 

dalgalanmaların artacağı bir yıl olacağını söyleyebiliriz. Genişlemeci para politikalarından çıkışın yavaş 

gerçekleşmesi, gelişmekte olan ülke merkez bankalarının geleneksel parasal sıkılaştırma politikalarına 

dönmesinde alan ve zaman tanıyacak, bu da finansal piyasalarındaki oynaklığın makul boyutlarda 

kalmasını sağlayacaktır.  

Bu küresel ana senaryo çerçevesinde, TCMB de, gelişmekte olan ülkelerle birlikte, mevcut durumda 

geleneksel olmayan yöntemlerle yürüttüğü parasal sıkılaştırma politikasını geleneksel yöntemlerle devam 

ettirmeyi tercih edebilir. Bu yıl sonuna doğru atılacak adımlarla daha öngörülebilir bir görünüme ulaşması 

beklenen para politikası, geleneksel ve geleneksel olmayan araçlarla güçlendirilmiş ve sözle 

yönlendirmelerle desteklenmiş bir şekilde, ekonomik ve finansal şoklara karşı daha proaktif bir görünüm 

kazanabilir. 

TCMB’nin böyle bir politika duruşuna geçme kararı vermesi halinde, politika faiz oranlarında en fazla 150 

baz puana kadar artış gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz. Böyle bir politika duruşunda da, kurdaki 

dalgalanmaların özellikle gelecek yılın ilk yarısında da devam etmesini beklemekle birlikte, dalgalanma 

boyutu ve süresinin daha öngörülebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz. 

Parasal sıkılaştırma duruşunun belirginleşmesi ve kurdaki oynaklığın enflasyonda etkisinin ılımlı 

kalmasıyla, enflasyonda yukarı yönlü baskıların kontrol  altında olmasını ve yıllık enflasyonun, 2013 sonuna 

ait tahminimiz olan % 7,5’ten 2014 sonunda % 6,7’ye gerilemesini bekliyoruz.  

Bu tahminimizde ayrıca, gıda enflasyonunun gelecek yıl, küresel gıda fiyatlarına ilişkin öngörüler 

doğrultusunda, 2013 yılına göre % 7’lik resmi hedefe göre göreceli olarak daha yakın bir seyir izleyeceği; 

enerji fiyatlarının, bu yıla ait tahmini ortalama fiyat olan 108,5 dolara yakın bir şekilde, 2014 yılında 105 

dolar civarında kalacağı; çıktı açığının azalmakla birlikte devam edeceği ve ancak 2015 yılının ikinci 

çeyreğinde kapanabileceği gibi varsayımlarda bulunuyoruz. Kredi genişlemesinin, 2014 ortası için 

öngörülen % 15’lik referans değere yaklaşma sinyalleri vermesi ise oldukça olumlu. 

 

Küresel ekonomideki belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle dış talepteki iyileşmenin yavaş gerçekleşiyor 

olmasının yanısıra, yaşanan ve yaşanması olası küresel finansal dalgalanmaların iç talebi sınırlayıcı etkisi 

doğrultusunda, Türkiye ekonomisinin 2014 yılında da, bu yıla benzer bir şekilde potansiyel oranının altında 

büyüyeceği bir görünüm varsayıyoruz. 2013 ve 2014 büyüme tahminlerimiz, sırasıyla % 3 ve % 3,7. 

Ancak Türkiye’nin, halen içinde yer aldığı gelişmekte olan ülke grubuna ait ortalama büyüme öngörüsünün 

üzerinde yer alıyor olması, potansiyel düzeyin altında olmasına rağmen büyüme açısından cazibesini 

devam ettirebileceğine işaret ediyor.  

Bildiğimiz üzere, 2012 yılında “kamu ve net dış talep” kaynaklı büyüme modelinden, bu yıl “özel tüketim ve 

kamu” kaynaklı büyüme modeline geçtik. 2014 yılında ise “özel ve kamu tüketim” destekli genel büyüme 

tablosunun korunmasını beklemekle birlikte, bu yıla göre bazı değişiklikler içerebileceğini düşünüyoruz.  



 
Öncelikle, kamu yatırımlarının bu yıl gösterdiği katkıyı sağlaması zor. Diğer taraftan, yerel seçimlere bağlı 

olarak, mali disiplin politikasından taviz vermemekle birlikte, kamu tüketim harcamalarının katkısı bu yıla 

benzer şekilde gerçekleşebilir. Bu yılın büyüme modeline göre diğer bir farklılık, “eksi”de yer alan özel 

yatırım harcamalarının, 2014 yılında “artı” bölgeye geçme beklentisi. 

Net dış talebin katkısının, ihracatta yavaş toparlanma ve enerji maliyetinin yüküne bağlı olarak, gelecek yıl 

da “eksi”de olacağını varsayıyoruz. Stokların katkısını ise, ekonomik görünüme ilişkin beklentiler 

belirleyecektir. Ancak, bu yıla benzer bir yenilenme desteğini öngörmüyoruz. 

Hem orta vadeli sürdürülebilir büyüme, hem de cari açığın azaltılması açısından önemli olan ve bu yılın 

programında daha fazla ön plana çıkarılan tasarruf-yatırım açığının azaltılması hedefinde alınacak yol 

önemli olacak. Tasarruf açığının azaltılmasında, kredi kartları ve tüketici kredilerine yönelik yürürlüğe konan 

makro ihtiyati tedbirleri, bireysel emeklilik sisteminin büyüme ivmesinin desteklenmesi, istihdam piyasasının 

geliştirilmesi, eğitim düzeyinin yükseltilmesi gibi düzenlemelerin takip etmesi beklenebilir.    

Küresel para politikalarında dönüşüm varsayımlarının yer aldığı 2014 yılında, cari açık ve 

sürdürülebilirliğinin daha fazla gündemde yer alacağı açık. Gelişmiş ülkelerin genişlemeci para politikalarını 

yavaş yavaş terkederek sıkılaştırma yönüne geçme beklentisi, özellikle gelişmekte olan ekonomilere 

sermaye akımında dalgalanmalara neden olabileceğinden, yüksek cari açıkla yaşayan ekonomilerin 

finansman gereksinimleri ön plana çıkabilecek.  

Türkiye de, 2013 yılında % 7,2, 2014’te de % 7,6 olarak öngördüğümüz cari açık oranlarıyla, küresel 

sermaye hareketlerindeki dalgalanmalara daha hassas gelişen ekonomiler arasında yer alıyor. Yapısal cari 

açık oranımız % 4,5-5 aralığında. Yani, üretim sürecinde yapısal bir iyileşme gerçekleştirilmediği sürece, 

büyümeden ödün vermeden cari açık oranını % 5’lerin altına indirmek pek mümkün değil. 

2014 yılında, 65 milyar doları cari açık olmak üzere, toplam dış finansman ihtiyacını 222 milyar dolar olarak 

hesaplıyoruz. Bu yılın finansman ihtiyacına göre beklenen 16 milyar dolara yakın artışta, cari açıkta ve 

ithalatın finansmanı için kullanılan kısa vadeli ticari kredilere ait geri ödemelerde beklenen artışlar etkili.  

 

Dış finansman ihtiyacının rezervlerde azalışa neden olmaması için, ithalatın finansmanı için kullanılan kısa 

vadeli kredilerde bu yıla benzer ve hafif üzerinde bir borç çevirme oranı, finans dışı sektörün yatırımlar için 

kullandığı uzun vadeli kredilerde daha yüksek oranda geri ödemenin üzerinde bir borçlanma, bankaların 

sendikasyon gibi uzun vadeli kredilerinde bu yıl kadar olmasa da geri dönüşün üzerinde bir borçlanma, 

portföy yatırımlarından daha fazla giriş gibi finansman koşullarının gerçekleşmesi gerekiyor. 

Özellikle, portföy yatırımlarından beklenen katkı, dış finansmanın kritik bileşeni. Bu noktada, para ve maliye 

politikalarının kredibilitesinin korunması durumunda, “yatırım yapılabilir” ülke konumunda olunmasının 

olumlu etkileri tekrar gözlenebilecek. 

Dış şoklara karşı kırılganlığı azaltan unsurlardan biri de, döviz yükümlülüklerini karşılama açısından hem 

Merkez Bankası hem de finans ve finans dışı özel sektörün döviz varlıklarının risklerin kontrol altında 

olduğuna işaret ediyor olması. Örneğin, döviz rezervleri ithalatı karşılama açısından 6’nın üzerinde bir oranı 

gösteriyor. Gelişmekte olan ülkeler arasında nispeten rahat bir konumdayız. Ya da, dış piyasalardan 

borçlanılamaması durumunda, rezevlerimiz kısa vadeli borçların hepsini karşılayacak durumda. Özel 

sektörde de, bankaların kısa vadeli varlıkları yükümlülüklerinin üzerinde bulunurken, reel sektörün açık 

pozisyonunun ancak onda biri kısa vadeli.  

Dış açık endişelerine karşı önemli “çıpa” denge olan maliye politikasında, faiz dışı harcamalardaki artışın 

ılımlı boyutta olacağını; faiz dışı ve bütçe genel dengesindeki zayıflamanın mali disiplin politikası açısından 

rahatsızlık vermeyen seviyelerde kalacağını düşünüyoruz. Vergi dışı gelirlerden ise daha sınırlı bir katkı 

beklemek gerekiyor. Böylece, bu yıl milli gelirin % 1,7’sine ulaşmasını beklediğimiz faiz dışı fazlanın 

gelecek yıl % 0,9’a gerileyebileceğini, bütçe açığının ise aynı dönemde % 1,7’den  % 2,4’e 

yükselebileceğini varsayıyoruz. 



 
Gelişen ülkeler arasında, mali kırılganlık açısından güçlü bir görüntü veriyor olmamız, dış kırılganlıklara 

karşı en önemli destek unsurlarından biri. 

Genel hatlarıyla özetlemek gerekirse, para politikalarına dair belirsizlikler nedeniyle kaygan bir küresel 

zeminin öngörüldüğü 2014 yılında Türkiye ekonomisinin, para ve maliye politikalarında güven sağlayıcı 

duruşun korunması halinde, potansiyelinin altında ancak ılımlı bir büyüme ortamı, dezenflasyon sürecine 

geri dönüş, finanse edilebilir cari açık ve nihayetinde dış kırılganlıklara karşı dayanıklı bir görünüm 

sunabileceğini düşünüyoruz. 

2014 yılında, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin’in Temmuz ayı sonunda başlayan büyüme 

hikayesinin sermaye piyasalarında önemli bir etkisinin olmasını bekliyoruz. 2013’te sermaye piyasalarının 

Fed odaklı gidişatının, 22 Mayıs Bernanke Kongre açıklaması sonrası yaşanan ‘yeniden fiyatlama’ 

döneminde hızlandığına şahit olduk. Bir numaralı gündem maddesinin Fed politikası olarak devam ettiğini 

gözlemlerken, 2014’de MSCI Gelişmekte olan ülkeler endeksinin % 18 ağırlık ile en önemli ülkesi olan 

Çin’deki büyüme hikayesinin ikinci ana gündem maddesi olarak öne çıkacağını tahmin ediyoruz. 

Küresel çalışmalarımızda Çin’e yer verirken, MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinin % 18 ağırlıkla en 

önemli parçası olması değil, Çin’in makro ekonomik görünümünün ABD-Avrupa- Japonya üçgeninin 

ekonomik sağlığının en önemli göstergesi olmasını öne çıkardık. Bu bağlamda,  

 

Çin’in Ağustos başından itibaren yükselen üretim, ihracat, cari fazla ve kredi kullanımı rakamlarını ‘’Uyuyan 

Dev Uyanıyor’’ olarak yorumluyoruz.   

Dünyada büyüme sorunuyla parasal politikalarla değil kamu politikasıyla savaşan tek ülke konumunda olan 

Çin, 2012 sonunda atanan reform yanlısı Komünist Parti üyeleri ile yeniden yapılanıyor. Beklentilerin 

üzerinde gerçekleşen 3. Çeyrek büyümesi (% 7,8) sonrası 2014 büyüme tahminlerinin de yukarı revize 

edildiğini görürken, Şanghay’da oluşturulan “Serbest Ticaret Bölgesi”nde gelecek iki sene uygulanacak 

politikaların Çin’i daha şeffaf ve dış sermayeye daha açık bir ekonomi haline getireceğini düşünüyoruz.   

18 Eylül’de Fed’in aylık tahvil alım programında değişikliğe gitmemesi ile normalizasyon süreci içine giren 

Borsa İstanbul’da 22 Mayıs sonrası satıcılı seyir devam ediyor. Ana endeks, BIST100 için yaptığımız 

çarpan analizlerinde, Ağustos sonu % 20-25 olan iskontolu ortamın, Bankacılık endeksi dışında 

kaybolduğunu görüyoruz. Bankacılık endeksi ise % 10-15 iskontolu işlem görüyor.  

Özsermaye ve Aktif karlılık oranlarının tarihsel ortalamaların altında seyrettiği BIST100 için 2014 yılında 

MSCI Gelişmekte olan ülkeler endeksine yakın bir performans bekliyoruz. BIST100 şirketlerinin 2014’te net 

karının % 7 artacağını ve Fed’in 2015 öncesi faiz artırmayacağını varsayarak, ABD emlak krizi sonrası 

Fiyat/Kazanç ortalaması (11.1x) kullanarak, 2014 sonu BIST100 hedefini 87,240 buluyoruz.  

2011 Avrupa bankacılık krizi zamanında likiditeleri sorgulanan 10 bankanın da içinde bulunduğu, Avrupa 

EuroStoxx600 bankacılık endeksinin, 22 Mayıs sonrası fiyatlamada BIST100 Bankacılık endeksinden % 56 

pozitif ayrışmasını ise bir ikili işlem fırsatı olarak değerlendirmek istiyoruz.  

 

Fed politikasındaki belirsizliğin, Avrupa Merkez Bankası’nı yeni LTRO programı uygulamakta elini 

zorlayacağı ve BIST Bankacılık endeksinin iskontolu işlem görmesini fırsat bilerek,  “BIST BANKACILIK 

ENDEKSİ AL / AVRUPA EUROSTOXX 600 BANKACILIK ENDEKSİ SAT” endeks önerisini 19 Eylül 

seviyesi % 40’a geri dönüş hedefiyle açıyoruz. 

 

28 Mayıs 2012’de kurduğumuz BIST Model portföy TL bazında % 72 getiriyle BIST100 endeksinden % 28 

pozitif ayrışmıştır. Model portföy dağılımında % 20 olan hisse senedi önerilerimiz için baz oluşturan bu 

portföy, 2013 yılı ikinci yarısında ise BIST100’den % 21 pozitif ayrıştığını görüyoruz. 

 



 
Dört ayda yaşadığımız bu % 21 pozitif ayrışmada üç Sanayi hissesi öne çıktı – Koza Anadolu Metal 

Madencilik İşletmeleri (KOZAA), Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL) ve İpek Doğal Enerji Kaynakları 

(IPEKE).   

 

Çin büyüme fiyatlaması içinde, Ağustos’tan itibaren öne çıkardığımız KOZAA (2014 Sonu Hedef Fiyat: 

6.15TL) % 39 potansiyel getiri, yükselen karlılık oranları ve tarihin en yüksek seviyesine ulaşan maden 

sektörü ihracatımız ile 2014 yılı için yatırımcılara tavsiye ettiğimiz ana temaları barındıran hisse senedidir.  

 

 


