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 Çin’den gelen veriler aşağı yönlü. Çin’de geçtiğimiz hafta açıklanan
Çin Dış Ticaret Yıllık Değişim (%)
veriler hem iç tüketim hem de global ekonomik aktivite adına pozitif sin- 100
İhracat (%)
yaller vermiyor. Bir süredir ekonomik aktivitenin yavaşladığı Çin’de veri- 80
İthalat (%)
ler ekonominin beklentilerden daha sert yavaşlayabileceği endişesine de 60
neden oluyor. Kasım ayı ihracat verileri beklentilerin altında kalırken, it- 40
%4.7
halat sürpriz bir şekilde gerileme kaydetti. İhracat bir önceki yıla göre % 20
8’lik artış beklentisinin altında %4.7’lik artış kaydederken, ithalat %3.8’lik 0
%-6.7
artış beklentisinin aksine %6.7 oranında daralma kaydetti. Çin’de dış -20
-40
ticaret verilerinin doğruluğu konusunda tartışmalar yaşansa da trend
aşağı yönlü ilerlemeye devam ediyor. Ayrıca sanayi üretimi de yavaşla- -60
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
maya devam ederek bir önceki yıla göre %7.5’lik büyüme beklentisinin
altında %7.2 olarak açıklandı. Kontrollü olarak yavaşlatılan konut sektörünün de ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin azalması hedeften uzaklaşan büyüme oranına karşı önlem alınması yönünde baskıyı arttırıyor.
 Çin MB bankası bir kere daha likidite enjekte ediyor. Son dönemde Çin’de para yavaşlayan ekonomiye karşılık
Merkez Bankası’nın bir kez daha faiz indirimine gitmesi ya da bankaların zorunlu karşılık oranlarının gevşetilmesi gerektiği yönündeki baskılar artmaya devam ediyor. Çin MB’sı konut sektörü gibi balon endişesi taşıdığı alanları kontrol
etmek adına genel bir gevşeme yerine hedefli adımlar atarak ilerliyordu. Son gelen verilerin ardından MB’nın yine bu
yönde adım attığı fakat piyasa tarafından genel bir genişleme olarak algılanmaması için açıklama yapmadığı belirtiliyor. Zaten son dönemde Çin’de Shangai endeksi gevşeme spekülasyonları nedeniyle astronomik bir hızla yükseliş
kaydetmişti. Konuya yakın kaynaklara göre Çin MB’sı ekonomik aktiviteye destek vermek adına bu sefer 65 milyar
$’lık likiditeyi Çin Kalkınma Bankası’na aktardı ve diğer bankalar buradan bankalar arası piyasada belirlenecek oranlarla bu likiditeden kısa vadeli olarak yararlanacaklar.
 ECB’nin TLTRO’suna yine az talep oldu. Çin tarafında yeni hedefli gevşeme adımları gelirken ECB’nin hedefli
LTRO’suna talep gene düşük kaldı. TLTRO ve diğer varlık alımları ile yeterli desteği veremeyeceği düşünülen
ECB’nin önümüzdeki yıl devlet tahvili alımı gerçekleştireceği bir QE programını açıklaması ihtimali giderek artıyor.
TLTRO’nun ilk kısmında tahmin edilenin yarısının da altında 82.6 milyar € kullanan bankalar, 2. kısmında beklentilere
yakın 130 milyar € civarında 4 yıl vadeli düşük faizli kredi kullandı. Bu paket dahilinde verilebilecek 317 milyar € limitin
oldukça altında kalan oran ECB’nin 2012 başındaki bilanço büyüklüğüne ulaşmasının çok zor olduğunu gösteriyor.
Buna paralel olarak ECB’nin gelecek yıl devlet tahvili alacağı bir program açıklayacağı beklentileri bölge ekonomisindeki ülkelerin tahvil getirilerinin tarihi düşük seviyelerine yakın seyretmeye devam etmesinde önemli rol oynuyor.

Değer Kaybediyor

 Rusya Merkez Bankası 100 baz puanlık faiz artışına gitti. Rusya Mer- Ruble'nin USD'ye karşı performansı ve Brent Petrol Fiyatı
20
kez Bankası Ruble’deki hızlı değer kaybının önüne geçmek adına politi- 140
25
ka faiz oranını bir kez daha arttırarak %9.5’den %10.5’e yükseltti. Piyasa 120
30
beklentisine paralel gelen bu faiz artışı ile birlikte toplamda 5 faiz artışı ile
35
400 baz puanlık yüklü bir artış gerçekleşmiş oldu. Gerileyen petrol fiyat- 100
40
ları ve ülkeye uygulanan yaptırımlar nedeniyle değer kaybetmeye devam 80
45
eden Ruble yıl başından bu yana %69 değer kaybetmiş durumda. Para
50
birimi MB’nın kararının ardından gerilemezken, MB başkanı Ruble’nin 60 Brent Petrol ($)
Ruble (USD'ye karşı) 55
değerinin çok altında olduğunu fakat önümüzdeki yıl değerlenme hareke- 40
60
2013
2014
ti görmeyi beklediklerini dile getirdi. Enflasyonun önümüzdeki yıl başla- 2012
rında hızla çift haneli seviyelere yükselmesi beklenirken, MB ancak enflasyon oranında gevşeme görülürse para politikasının gevşetebileceğinin sinyalini verdi.
 Petrol fiyatındaki düşüş endişe yaratmaya başladı. Petrol fiyatlarında
arz talep dengesizliği nedeniyle görülen gerileme, petrol ihraç eden ülkelerin üretimi kısmaması, OPEC’in 2015 yılı için son 12 yılın en düşük talep tahmininde bulunması gibi faktörlerle bir süredir hızla gerileyen petrol
fiyatları piyasalarda negatif etki yaratıyor. Global ekonomik aktivitedeki
zayıflığın fiyatlandığı bir ortamda, fiyatlardaki düşüşün gelişmiş ülkelerde
dezenflasyon yaratması ve deflasyon riskini arttırması endişe yaratıyor.
IIF’in yaptığı bir hesaplamaya göre petrolde görülen 25 $’lık bir düşüşün
orta vadede gelişmiş ülke enflasyonunu 1.5 puan kadar aşağı çekiyor.
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GSYH Büyümesi, 3. Çeyrek 2014
 Türkiye ekonomisi 2014 yılı 3. çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %2.8 olan piyasa beklentisinin altında %1.7’lik büyüme
kaydetti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırıldığında ise
GSYH bir önceki çeyreğe göre %0.4 artış kaydetti.
 Talep tarafını incelediğimizde, üçüncü çeyrekte ihracatın büyümeye
pozitif katkısı devam ederken, stok değişiminin negatif etkisi buradan gelen katkıyı azalttı. İhracat 3. çeyrekte bir önceki yıla %5.8
artarak büyümeye 2.0 puan katkıda bulunurken, -1.5 puanlık stok
değişiminin etkisi bunu dengeledi. Üçüncü çeyrekte iç talepteki ılımlı
seyre bağlı olarak özel tüketimin büyümeye katkısı 0.1 puanla sınırlı
kaldı. Yılbaşından beri devam eden özel sektör yatırımlarındaki düşüş 3. çeyrekte dururken, özel sektör yatırımları bir önceki yıla göre
yatay seyretti (%0.2 artış). Kamu tüketim harcamalarının artış hızı
ise 2. çeyrekteki düşüşün ardından tekrar ivmelenme gösterirken (bir önceki yıla göre %6.6), kamu yatırımları ise gerilemeye devam etti (-2.0%). Kamu tüketim harcamaları ve yatırımları sırasıyla büyümeye 0.6 ve -0.1 puan etki etti.
 Arz tarafında ise, tarım tarafında 2. çeyrekte başlayan zayıflık 3. çeyrekte de artarak devam etti. Tarım bir önceki yıla
göre %4.9 daralarak büyümeye -0.7 puan etkide bulundu. GSYH’da en yüksek ağırlığa sahip imalat sektöründe bir
önceki yıla göre büyüme bölgede artan jeopolitik riskler ve iç talepteki zayıflamanın etkisiyle %2.2 ile sınırlı kaldı. Bu
grubun büyümeye katkısı 0.5 puan oldu. Finans ve sigorta faaliyetleri ise 0.6 puanla GSYH büyümesine en fazla katkıda bulunan grup oldu.
 Üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına baktığımızda, sanayi tarafındaki ılımlı seyir ve tarım sektörünün negatif katkısıyla
beklentilerin altında kaldığını görüyoruz. 3. çeyrekte net ihracatın büyümeye pozitif katkısının ise devam ettiğini görüyoruz. Yılın son çeyreğinde de iç talepteki büyümenin ılımlı artış eğiliminde olmasını bekliyoruz.

Ödemeler Dengesi, Ekim 2014
 Ekim ayında cari denge piyasanın 1.8 milyar $ olan beklentisinin
üzerinde 2.0 milyar $ açık verdi. 12 aylık kümülatif cari açık ise 45.7
milyar $’a (GSYH'ya oranı %5.7) geriledi.
 Finansman tarafında, Ekim ayında hem kısa vadeli (2.2 milyar $)
hem de uzun vadeli kuvvetli sermaye girişleri görüldü. Eylül ayında
olduğu gibi en fazla pozitif etki bankaların uzun vadeli tahvil ihraçlarından (2.5 milyar $) geldi. Devlet tahvilleri ve hisse senedi piyasalarına ise sırasıyla 382 ve 432 milyon $’lık sermaye girişi oldu.
 Net hata noksan kaleminde Ekim ayında 1.9 milyar $’lık kuvvetli
çıkış olurken, yılbaşından beri net hata noksan kaleminden toplam
sermaye girişi ise 5.9 milyar $’a geriledi. Resmi rezervlerde ise 1.5
milyar $ artış görüldü. 12 aylık kümülatif borç çevrim oranlarına baktığımızda ise, Ekim ayında şirketlerin uzun vadeli
borç çevirme oranı %118, bankaların uzun vadeli borç çevirme oranı ise %274 seviyesinde yüksek seyretmeye devam ediyor.
 Ekim ayında da cari açıktaki toparlanma devam ederken, yıllık cari açık /GSYH oranı da %5.7 ile 2008 yılındaki seviyesine inmiş durumda. Ekim ayında İhracat tarafında jeopolitik risklere rağmen artış trendinin sürdürdüğünü, ithalatın
ise gerilediğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde global ekonomik büyümenin ivme kaybetmesine bağlı olarak ihracattaki artış eğilimi ılımlı seyretse de, petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak cari açıktaki iyileşme trendinin sürmesini bekliyoruz.
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Para Piyasaları

Risk iştahı büyüme endişeleri ve gerileyen petrol fiyatları ile geriliyor

H. Senedi Piyasaları

USD Libor faizleri yükselişine devam ediyor

Risk iştahındaki gerilemeye paralel hisse senedi endekslerinde sert düşüşler gözlemlendi
Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 12:00 itibarı ile güncellenmiştir.
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Döviz Piyasaları

Gösterge tahvil getirisi yükselme trendine devam ediyor

Emtia Piyasaları

USD’deki güçlenme trendi devam ediyor

Petrol fiyatları 60 $’a doğru gerilemeye devam ederken, VIX 20’nin üzerine sıçradı
Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 12:00 itibarı ile güncellenmiştir.
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Büyümeyi Nasıl Yorumlamak Gerekiyor ?

2011 sonrasında büyüme hızının belirgin şekilde yavaşlamasının
arkasında bazı faktörler sayılabilir. Ama bunlar arasında en önemlisi kuşkusuz uygulamaya sokulan makro ihtiyati önlemlerin etkisi
ile iç tüketimin hız kesmesi (yandaki grafik). 2002-2011 arasında
iç tüketimin büyümeye katkısı 3.9 puanken (yani yatırım ve ihracat
hiç büyümese dahi ekonomi %3.9 büyüyebilecekti anlamında)
2012 sonrasında bu katkı 1.4 puana geriledi. Yandaki grafikten
görülebileceği üzere kredilerle iç tüketim büyümesi arasında çok
yakın bir ilişki var. Otoritelerin cari açığı yönetilebilir seviyeye çekmek için kredi artışını yavaşlatması ile birlikte cari açık tarafında
istenilen sonuçlar alındı ama yapısal iyileşme sağlandığı için değil
büyüme yavaşladığı için oldu.

GSYH (Mia $)

900
800
700

600

400
300

200

484
498
509
516
527
539
572
608
650
695
736
771
728
664
619
594
617
657
683
701
736
756
786
788
777
772
764
770
789
807
823
827
824
805
795
798

500

100

4Ç13

4Ç12

4Ç11

4Ç10

4Ç09

4Ç08

4Ç07

4Ç06

0

4Ç05

3. çeyrek büyümesi %1.7 ile beklentilerin altında kaldı. Bu olumsuz performansta tarım sektöründe bu yıl yaşanan kuraklık gibi
geçici faktörler etkili olsa da biraz daha uzun vadeli perspektifte
bakıldığında Türkiye’nin USD bazında ekonomik büyüklüğü 2011
yılı sonrasında 800 milyar $ civarında yatay seyrediyor (yandaki
grafik). Sadece rakam olarak değil oran olarak da büyümedeki
yavaşlama dikkat çekici. 2002-2011 arasında ortalama %5.5 olan
büyüme hızı son 3 yılda %3.0’a geriledi. 2015’te de bundan çok
farklı bir büyüme oranı olacak gibi görünmüyor. Bu şekilde
2023’ün 2 trilyon $’lık ekonomik büyüklük hedefine ulaşmak da
maalesef çok kolay gözükmüyor. Bunun için dolar bazında her yıl
ortalama %10.7 büyümek gerekiyor ki 2009 sonrası dönemde Türkiye’nin yıllık ortalama büyümesinin dolar bazında %7.5, son üç
yılda ise %2.9 olduğu dikkate alındığında bunun kolay olmayacağı
görünüyor.
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Son yıllarda sadece Türkiye’de değil tüm gelişmekte olan ülkelerde (GOÜ) büyümenin yavaşladığı bir gerçek. Dünyanın en büyük
GOÜ’leri arasında yer alan Rusya ve Brezilya %1’in altında büyümüş olacaklar. Gelecek yıl içinse resesyona girme ihtimalleri hiç
de az değil. Yandaki grafikten görülebileceği üzere hem Türkiye
hem de GOÜ’lerde büyüme son yıllarda yavaşlıyor.
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na zaten ekonomik dengesizliklerinde belirgin bir iyileşme ile giriyordu. Cari açığın ekonomi içindeki payı %5’li seviyelere gerilemiş, enflasyonun da 2015 başlarından itibaren yüksek
baz, yatay TL ve normalleşmesi beklenen gıda fiyatları ile gerilemesi bekleniyordu. ABD’nin gevşek para politikasından
çıkışının hızlı ve aceleci olmayacağına da piyasalar sonunda ikna oldu. ECB ve BoJ oldukça güçlü yeni gevşeme programları açıkladı ve yenilerinin geleceğinin sinyalini verdi. Yani bir yıl önceye kıyasla Türkiye’nin dış açığını finanse etmesine yönelik endişeler hem iç hem de dış faktörlere bağlı olarak belirgin şekilde azaldı.
Tüm bunların üzerine kimsenin hesaplarında olmayan bir gelişme oldu. Yaz aylarında 110 $’ın üzerinde olan petrol fiyatları neredeyse yarı yarıya geriledi (an itibarı ile Brent 63; WTI 59 $’da). Bunun zaten iyileşen cari açık ve enflasyon üzerinde daha da pozitif etkileri olacağı açık. Mevcut şartlar altında cari açığın ekonomiye oranının uzun süredir kriz dönemleri dışında görülmemiş seviyelere gerilemesi (%4’lere) enflasyonun da yine uzun zamandır olmadığı şekilde hedefle
uyumlu seviyelere inmesi (%6) oldukça olası gözüküyor.
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Bu gelişme sadece Türkiye’de değil petrol ithal eden gelişmiş ülkelerde de enflasyonu aşağı çekecek ve merkez bankalarının çıkış planlarının daha da ötelendiğini görebileceğiz, ki bu da Türkiye açısından pozitif bir etken. aldığı destekle ihracat üzerinden büyümesini sürdürecek. Hanehalkı tüketimi ise (makro ihtiyati önlemler sayesinde) düşük faizlere karşın
belirli seviyeler tutularak borçlanmadaki ve tüketimdeki hızlı artışın önüne geçilebilecek. Bunun sonucu olarak, Türkiye’de
büyüme potansiyelinin bir miktar altında da olsa devam ederken, finansal istikrar hedefiyle uyumlu bir tablo ortaya çıkacak.
Bu noktada Merkez Bankası’nın olası oyun planı politika faizinde kademeli ve dikkatli indirimler yapmak gibi gözüküyor.
Bizce bunu yaparken iki konuda dikkatli olacaklar. Birincisi, faiz koridorunu korumaya devam etmek. Bunun olumlu etkileri hem 2012 hem de 2014 yıllarındaki volatilitelerde fazlasıyla yaşandı. (Zaten limitli olan) Rezervlere çok fazla dokunulmadan politika faizi kısa vadelerde yükseltilerek TL’nin değerinin belli seviyelerde yönetilmesi sağlandı. İkincisi ise makro
-ihtiyati düzenlemelerin aynı şekilde devam ettirilmesi. Bu yapılırken kredi büyümesini yıllık bazda %15-20 civarında tutulmaya devam etmesi (ki bu başarıldı); fakat bu büyümenin tüketici kredileri ile ticari krediler arasında belirgin şekilde asimetrik olması (bunun başarıldığını söylemek çok mümkün değil) hedeflenecek. Bu politika kombinasyonu sayesinde bankaların reel sektöre olan desteği devam ederken, reel sektör ucuz faizli kredi bularak yatırım yaparken rekabetçi TL’den
aldığı destekle ihracat üzerinden büyüme hedeflenecek. Hanehalkı tüketimi ise (makro ihtiyati önlemler sayesinde) düşük
faizlere karşın belirli seviyeler tutularak borçlanmadaki ve tüketimdeki hızlı artışın önüne geçilebilecek. Bunun sonucu
olarak, Türkiye’de büyüme potansiyelinin bir miktar altında da olsa devam ederken, finansal istikrar hedefiyle uyumlu bir
tablo ortaya çıkacak.
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