18. HAFTAYA BAKIŞ

(02 Mayıs – 06 Mayıs 2016)

TL cinsi varlıklar açısından olumsuz bir döneme girmiş bulunmaktayız. 1) Erken seçim tartışmalarının yoğunlaşması, 2)
Suriye’deki jeopolitik belirsizliğin artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını tehdit eder hale gelmesi ve Türkiye’yi askeri
açıdan müdahil olmaya zorlaması, 3) Turizm mevsimi yaklaşırken yurtiçinde süregelen terör olaylarının turizm gelirlerine
muhtemel etkileri ve 4) Çekirdek enflasyondaki direncin ve TL’nin bugün itibariyle yaşadığı değer kaybının sürmesi
halinde TCMB’nin faiz indirim potansiyelinin azalması sebepleriyle TL cinsi varlıkların önümüzdeki günlerde de baskı
altında kalmasını beklemekteyiz.
Yurtiçi olumsuzluklara ilave olarak yurtdışı piyasalarda da son iki ayın olumlu havası bozulmuş durumdadır. Geçen hafta
Japon Merkez Bankası’nın ek parasal genişleme konusunda (beklentilerin tersine) bir adım atmamış olması, Japon
Yeni’nin değerlenmesine yol açarak Uzakdoğu piyasalarını olumsuz etkilemiştir. Beklenen parasal genişlemenin en
azından şimdilik gerçekleşmemiş olması, gelişen piyasalardaki yüksek getirileri hedefleyen fon akımlarının da azalmasına
yol açmaktadır. Üstelik ABD’de FED’in Haziran ayında faiz arttırma ihtimalinin hem son FED toplantısı sonrası yapılan
basın açıklaması ile hem de bazı FED Başkanlarının demeçleri neticesinde artmış olması, küresel piyasalar açısından
olumsuz bir konjontür yaratmaktadır.
TL cinsi varlıklar açısından en kötünün henüz yaşanmadığını düşünmekteyiz. Zira hafta başından beri BIST-100 endeksi
%8.8 düşerken ağırlıklı olarak yerli yatırımcıların satış yaptığını, yabancı yatırımcıların henüz tepki vermediğini
gözlemledik. Nitekim yabancıların hisse senedi takası oranı geçen Cuma günü %64.44 iken dün akşam sadece %64.35’e
gerilemiştir. Ancak, dün akşamdan itibaren erken seçim endişelerinin artmasıyla TL’nin ABD piyasalarında USD karşısında
%3 değer kaybetmesi, yurtdışındaki yatırımcıların da bugünden itibaren TL cinsi varlıklarda satışa başlayabileceğine
işaret etmektedir. Türk hisse senetleri özelinde 1Ç2016 sonuçlarının da genelde beklentilerin altında kalması, yabancı
yatırımcı satışlarını tetikleyebilecek bir başka faktördür.
Tüm bu olumsuz gelişmeler içinde AB Komisyonu’nun Türk vatandaşlarına AB’ye vizesiz seyahati konusunda yeşil ışık
yakması politik açından önemli bir kazanım olmuştur. Ancak, Türk turizm ve otelcilik sektörünün bu sene Rus ve Avrupa
kaynaklı turistlerin azalması sonucu yaşayabileceği kayıpları yerli turistlerle telafi etmeyi düşündüğü bir yılda vize
serbestisinin zamanlaması, Türk turizmi açısından çok da ideal olmayabilecektir.
Bu hafta açıklanan Nisan ayı enflasyonu, gıda fiyatlarındaki beklenmeyen zayıflama neticesinde tahminlerden daha iyi
gelmiştir. 2016 yılı Ocak ayında %9.58 olan manşet enflasyon, Nisan ayı itibariyle %6.57’ye gerilemiştir. Ancak bu
gerileme ağırlıklı olarak gıda fiyatlarından kaynaklanmaktadır. Ocak 2016 itibariyle yıllık %11.7 seviyesinde seyreden
gıda fiyatları artışı muhtemelen Rusya’nın artık almadığı ürünlerin iç piyasaya arzı sebebiyle Nisan ayında %1.4’e kadar
düşmüştür. Ancak gıda fiyatlarındaki bu yavaşlamanın sürdürülebilirliği tartışmalıdır. Diğer taraftan manşet enflasyonda
sene başından beri 300 baz puanlık düşüşe rağmen Çekirdek “I” TÜFE’deki düşüşün sadece 22 baz puan seviyesinde
olması, TCMB’nin faiz indirimini bekleyen yatırımcıları endişelendirmektedir. Zira TCMB’nin bu şartlar altında faiz
indirmek için çekirdek enflasyondaki kaydadeğer bir düzelme görmesi çok daha güvenli bir yol olacaktır. Bu da beklenen
faiz indirimlerinin gecikmesi anlamına gelebilecektir. TCMB sadece manşet enflasyona bakarak faiz indirmeye devam
ederse, bu defa Türkiye’nin makro dengeleri ve hatta kredi notu üzerindeki riskler artmış olacaktır. Ağustos ayında
Moodys’in not değerlendirmesi bu açıdan oldukça önemlidir. Moodys’den not görünümümüzün negatif olması, risklerde
ufak bir artış bile olsa yatırım yapılabilir notumuzu kaybetmemiz anlamına gelebilecektir
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