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 Almanya’da ekonomik güven gerilemeye devam etti. Rusya-Ukrayna krizinin Almanya ekonomisine yönelik etkileri 
bir süredir güven endeksleri üzerinde kendini gösteriyordu. Hem 
reel sektör ve yatırımcı hem de tüketici güveni bir süredir geriliyor-
du. 2012 yılının sonundan bu yana en düşük seviyesinde (6.9) 
olan ZEW ekonomik beklentiler endeksi Ekim ayında da gerileme-
sine devam etti ve -3.6 olarak açıklandı. Beklenti 0 olarak açıklan-
masıydı. Sene başından bu yana gerileyen beklentiler ile beraber 
mevcut durum endeksi de gerilemesine devam etti. Mevcut durum 
endeksi de 25.4’den 3.2’ye geriledi. Güven faktöründeki ve bek-
lentilerdeki azalmanın Almanya ekonomisindeki tüketim ve üretim 
aktivitesine negatif yansımaları geçtiğimiz haftalarda IFO, PMI ve 
sanayi üretimi verilerinde gözlemlenmişti. Veriler bütün olarak de-
ğerlendirildiğinde Almanya için 3.çeyrekte daralmaya işaret ettiğini 
görmüştük.  

 

 Euro Bölgesi’nde de sanayi üretimi negatif sinyaller veriyor. Geçtiğimiz haftalarda Almanya’nın sanayi üretiminin 
negatif sürpriz yapmasının ardından Euro Bölgesi geneli için de 
sanayi üretimi verisi beklentilerden daha sert bir daralma gösterdi. 
Bir önceki aya göre %1.6 daralması beklenen Euro Bölgesi sanayi 
üretimi %1.8 oranında daralırken, önceki ayın %1’lik genişlemesi 
%0.9’a revize edildi. Geçen sene Ağustos ayında uzun bir aradan 
sonra ilk defa bir önceki yıla göre genişleme kaydeden sanayi üre-
timi o tarihten sonra yeniden bir önceki yıla göre gerileme kaydetti 
(-%1.9). 2013 Temmuz’dan bu yana en sert yıllık daralmasını ya-
şayan sanayi üretimi Euro Bölgesi’nin resesyona doğru ilerlediğine 
yönelik sinyalleri güçlendirdi. Euro Bölgesi geneline ek olarak Al-
manya ekonomisinin de kötüye gitmeye devam etmesi Alman-
ya’nın ECB’nin QE programının önünde engel olmaktan vazgeçe-
bileceği beklentilerine destek veriyor.  

 

 ABD’den negatif sürpriz veriler geldi. ABD’de perakende satışlar Eylül ayında bir önceki aya göre %0.1’lik gerileme 
beklentilerinden daha fazla %0.3 oranında gerileme kaydetti. Ocak ayından bu yana ilk defa gerileme kaydeden pera-
kende satışlarında gerileyen otomobil satışları ve petrol fiyatları etkili oldu. Fakat otomobil ve yakıt hariç tutulan çekir-
dek satışlarda da %0.1’lik gerileme yaşandı. İç talebin göstergesi olan ve otomobil ile yakıt satışlarını hariç tutan çekir-
dek satışlarda görülen gerileme ABD ekonomisindeki toparlanmanın kırılgan bir yapıda olabileceğini hatırlattı. Gerile-
yen petrol fiyatlarının diğer kalemlerde daha fazla harcama imkanı yaratması tüketim harcamalarına destek verebile-
cek bir gelişme olsa da ekonomik aktivitenin büyük bir kısmının tüketim harcamalarından geliyor olması FED’in elini 
zora sokabilecek bir gelişme olarak yorumlanabilir. Perakende satışlar ile birlikte açıklanan NY FED imalat endeksinin 
Ekim ayında sert bir gerileme ile 20.5 olan beklentilerin altında 6.17 olarak gelmesi bu görüşe daha fazla destek verdi. 
Önümüzdeki dönemde ABD’den gelecek ekonomik veriler global yavaşlama trendinden ne kadar etkilenip etkilenme-
diği adına daha önemli olacak.  

 

 ABD sanayi üretimi ise endişeleri bir miktar azalttı. Perakende satışlar ve NY FED imalat endeksi verilerinin aksi-
ne Eylül ayı sanayi üretimi beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Bir 
önceki aya göre %0.4’lük artış kaydetmesi beklenen endeks %1 
oranında artış kaydetti. (Bir önceki ayın %0.1’lik daralması %0.2’lik 
daralma olarak revize edildi.). Perakende satışlar ve NY FED veri-
lerinin aksine ekonomik aktivite adına olumlu bir sinyal veren sana-
yi üretimi verisi ile birlikte kapasite kullanım oranında da bir miktar 
artış gözlemlendi (%79’dan %79.3’e yükseldi.). Kapasite kullanım 
oranının yükselmiş olması ise hem istihdam piyasasında toparlan-
maya destek geldiğine hem de genel ekonominin toparlandığına 
yönelik bir işaret oldu. Ek olarak kapasite kullanım oranındaki artı-
şın enflasyonist baskılar içinde olumlu (yukarı yönlü) bir işaret ol-
masına karşın enflasyon beklentilerindeki gerileme devam ediyor.  
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 Olumsuz ekonomik veriler paralelinde FED’in çıkışını yavaşlatacağı bekleniyor. Global büyümeye yönelik endi-
şelerin FOMC üyeleri tarafından dile getirilmesinin arından ABD 
tarafında da bazı verilerde görülen sınırlı bozulma FED’in faiz artı-
şı tarafındaki hızının daha yavaş olacağı beklentisini arttırdı. Hafta 
içerisinde gelen negatif iki verinin üzerine St.Luis FED başkanı 
James Bullard’ın güvercin açıklamaları bu yöndeki beklentilerin 
daha da artmasına neden oldu. Bullard’ın FED’in bu ay sona erdir-
mesi beklenen varlık alım programını bir süre daha devam ettirme-
si gerekebileceği yönündeki açıklamaları bunda etkili oldu. Enflas-
yon beklentilerinde son dönemde önemli bir bozulma görülmesini 
gerekçe gösteren Bullard’ın normalde daha şahin açıklamalarda 
bulunun birisi olarak bilinmesi bu açıklamasının etkisini bir kat da-
ha artırmış oldu. Bullard’ın dile getirdiği gibi enflasyon beklentileri-
nin bir göstergesi olarak kabul edilebilecek ABD’de 10 yıllık başabaş enflasyonu %1.9’un altına sarkmış durumda. 
Aynı dönemde FOMC toplantı tutanaklarından bu yana opsiyon fiyatlamaları FED’in politika faizini önümüzdeki yılın 
ortasında artıracağı yönündeki beklentilerin ötelendiğine işaret ediyor. %0-0.25 hedef bandı olan politika faizinin Hazi-
ran 2015 beklentisi %0.15’e kadar gerilemiş durumda. Mevcut fiyatlamalar piyasanın FED’den faiz artışının 3.çeyrek 
başında geleceğine işaret ediyor. Bu beklentilerdeki trend önümüzdeki dönemde ABD’den gelecek ekonomik verilere 
bağlı olarak değişim gösterebilir.  

 

 Çin’de de PBOC’nin faiz indireceği spekülasyonu yapılıyor. Son dönemde ekonomik aktivitenin yavaşladığına 
yönelik sinyallerin geldiği Çin’de 3.çeyrek büyüme tahminleri 2.çeyrekten daha yavaş %7.2’lik bir artışa işaret ediyor. 
Çin Merkez Bankası (PBOC) yavaşlayan ekonomik aktiviteyi des-
teklemek için bazı büyük bankalara likidite desteği sağlıyor ya da 
hükümet mini teşvik paketleri açıklıyordu. Fakat PBOC konut sek-
töründeki spekülatif yatırımlardan kaçınmak ve borç yükünün art-
masını istememesi nedeniyle faiz oranlarını uzunca bir süredir 
değiştirmiyor. Aynı şekilde genel zorunlu karşılık oranlarında da 
değişikliğe girmiyor (spesifik alanlarda ayarlama yapıyor). Fakat 
geçtiğimiz hafta Çin’de faiz swap oranlarındaki (IRS) önemli düşüş 
hareketi Çin’in mevduat faiz oranını düşüreceğinin fiyatlandığına 
işaret ediyor. PBOC’nin faiz artış olasılığı düşük olsa da 1 yıllık 
mevduat faiz oranında 25 baz puanlık indirimin beklendiğini göste-
riyor. Çünkü 2 yıllık IRS kontratları PBOC’nin 1 yıllık mevduat faiz 
oranı üzerinden fiyatlanıyor ve 1 yıllık mevduat faiz oranı 2 yıldan uzun bir süredir %3 oranında sabit duruyor. Çin 
MB’nın destek vermesi gerektiği konusunda genel bir görüş olmasına karşın bunun faiz indirimi üzerinden mi yoksa 
zorunlu karşılık oranları üzerinden mi olması gerektiği tartışma konusu olmaya devam ediyor.  

 

 Gerileyen fiyatlar petrol ve emtia ihraç eden GOÜ’lere ilişkin beklentileri bozuyor. Global büyüme endişelerinin 
yoğunlaştığı bir dönemde petrol talebinde düşüş beklentileri petrol fiyatlarını aşağıya çekiyor. Petrol fiyatlarındaki geri-
leme ise hali hazırda düşük enflasyon oranları ile karşı karşıya kalan gelişmiş ülke ekonomilerinin toparlanma sürecini 
sekteye uğratma riski yaratıyor. Brent petrolün varil fiyatı son ge-
len ABD verilerinden sonra bir miktar toparlanmış olsa da sene 
başından bu yana %22 oranında gerilemiş oldu. Son dönemdeki 
gerileme ile 3.çeyrekte ortalama brent petrol varil fiyatı 105.5 $ 
seviyesinde gerçekleşirken bu oran geçen yılın aynı döneminde 
108.2 $ seviyesindeydi. Aylık dönemler olarak bakıldığında ise 
Eylül ayı ortalamasının bir önceki yıla göre %11 gerilemiş olması 
Eylül ayında manşet enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskının de-
vam edeceğine işaret ediyor. Petrol fiyatlarına ek olarak aşağı 
yönlü seyreden global emtia fiyatları da gelişmiş ülkelerde hedef-
lenen enflasyon oranlarına ulaşmanın vakit alacağına işaret edi-
yor.  
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Ödemeler Dengesi, Ağustos 2014 

 Ağustos ayında cari denge piyasanın 3.1 milyar $ olan 
beklentisinin altında 2.8 milyar $ açık verdi. Cari açığın 
beklentilerden iyi gelmesinde hizmetler dengesi altında 
yer alan inşaat hizmetlerinde önceki aylara göre görülen 
kuvvetli artış (271 milyon $) etkili oldu. 12 aylık kümülatif 
cari açık Temmuz ayındaki seviyesine yakın olarak 48.9 
milyar $’da (GSYH'ya oranı %6.1) kaldı.   

 

 Finansman tarafında, Nisan ayından itibaren devam 
eden kuvvetli sermaye girişler Ağustos ayında tersine 
döndü. Ağustos ayında  devlet tahvillerinden 1.5 milyar $ 
çıkış olurken, hisse senedi piyasasından da 189 milyon 
$’lık çıkış oldu. Diğer taraftan, Ağustos ayında yurtdışı 
bankaların yabancı para mevduatlarında görülen 1.3 mil-
yar $ artış finansman tarafını destekledi. Ağustos ayında 
uzun vadeli sermaye girişleri ise 94 milyon $ ile sınırlı kaldı. Ağustos ayında doğrudan yatırımlarda ve bankaların yurt-
dışı tahvil ihraçlarında gerileme görülürken (toplamda 1.1 milyar $), bankaların ve diğer sektörlerin uzun vadeli kredi 
kullanımdan 664 milyon $ kaynak sağlanırken, ticari kredilerden de 1.1 milyar $ katkı geldi. 

  

 Net hata noksan kalemine Ağustos ayında 817 milyon $ giriş olurken, yılbaşından beri net hata noksan kaleminden 
toplam sermaye girişi 9.1 milyar $’a ulaştı. Resmi rezervlerde ise 1.9 milyarlık güçlü artış görüldü. 12 aylık kümülatif 
borç çevrim oranlarına baktığımızda ise, Ağustos ayında şirketlerin uzun vadeli borç çevirme oranı %120 seviyesine 
yükselirken, bankaların uzun vadeli borç çevirme oranı ise %258 seviyesinde yüksek seyretmeye devam ediyor. 

 

 2014 yılı başından itibaren baktığımızda cari açıkta Euro Bölgesi’ndeki toparlanmanın ihracata  pozitif yansıması ve iç 
talep koşullarına bağlı olarak ithalatın artış hızının yavaşlamasıyla bir önceki yıla göre toparlanmanın olduğunu görü-
yoruz. Ağustos ayında ithalat tarafında artış görülse de, ihracat jeopolitik risklere karşın artış trendini sürdürdü. Önü-
müzdeki dönemde jeopolitik risklere bağlı olarak Irak’a olan ihracatın da gerilemesi ve Euro Bölgesi ekonomisindeki 
yavaşlama emareleri nedeniyle ihracat tarafındaki artış hızının yavaşlamasını ve cari açığın yılın geri kalanında ya-
tay  seyretmesini bekliyoruz. Yılsonunda cari açık/GSYH oranının %5.8 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.    

 

Bütçe Dengesi, Eylül 2014 

 2014 yılı Eylül ayında Merkezi Yönetim bütçe dengesi 
9.2 milyar TL açık verirken, faiz dışı denge de 4.6 
milyar TL açık verdi. Yılbaşından itibaren bütçe açığı 
ise 11.9 milyar TL’ye yükselirken, faiz dışı fazla geçti-
ğimiz senenin altında 26.3 milyar TL ile oldu. Faiz dışı 
fazla revize edilmiş orta vadeli program yılsonu tahmi-
ni olan 25.8 milyar TL’nin ise üzerinde bulunuyor.  

 

 Bütçe gelirleri Eylül ayında bir önceki yıla göre %1’lik 
sınırlı artışla 30 milyar TL oldu. Bütçe gelirlerindeki artış vergi gelirlerden kaynaklanırken, vergi dışı gelirler ise bir ön-
ceki yıla göre %30 düşüş gösterdi. Bütçe harcamaları ise Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre gelirlerdeki artı-
şın çok üzerinde %13’lük artış gösterdi. Faiz harcamaları Eylül ayında da geçtiğimiz yıla göre gerilemeye devam eder-
ken, faiz dışı harcamalar cari transferler ve personel giderlerindeki yükselişin etkisiyle (sırasıyla %13 ve %15) geçtiği-
miz yılın üzerinde gerçekleşti. Yılbaşından itibaren baktığımızda da harcamalar tarafındaki artış ağırlıklı olarak faiz 
dışı harcamalardan geldi. Personel giderleri ve cari transferlerdeki yükseliş faiz dışı harcamaları artırırken, faiz harca-
malarındaki düşüş bunu bir miktar dengeledi. 

 

 Eylül ayında da bütçe dengesindeki açık geçtiğimiz aylara kıyasla bir miktar daha olumsuz olsa da, yılbaşından itiba-
ren olan dönemde bütçe gerçekleşmelerinin revize edilmiş OVP hedefleriyle uyumlu olduğunu görüyoruz. Yılsonunda 
bütçe dengesi/GSYH oranının yılsonunda OVP hedefleri (-1.4%) ile uyumlu olmasını bekliyoruz.  
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Haftanın 2. yarısında risk iştahında sınırlı bir toparlanma vardı 
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USD libor özellikle uzun vadede aşağı yönlü bir seyir izledi 

BIST hafta içerisinde diğer gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerden pozitif ayrıştı 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 12:00 itibarı ile güncellenmiştir. 
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Global faizlerde gerileme ile birlikte gösterge tahvil getirisi %8.83’e geriledi  
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Kur tarafında da yurt içi piyasalarda pozitif ayrışma gözlemlendi 

Volatilite (Endişe) endeksi bir miktar geri çekilse de 20’li seviyelere yakın seyrediyor 

Not: Tüm veriler raporun çıktığı Cuma günü saat 12:00 itibarı ile güncellenmiştir. 
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IMF/Dünya Bankası Toplantılarının 10 Önemli Mesajı...  

 
DenizBank ekonomik araştırma ekibi olarak 17 yıldır katıldığımız her IMF/Dünya Bankası yıllık toplantısında global eko-
nomik ve finansal beklentileri açık bir şekilde görebilme imkanı yakalıyoruz. 4-5 güne yayılan ve tüm gün süren toplantı-
larda öne çıkan 10 önemli fikir aşağıda özetleniyor. Burada önemli bir vurgu bu mesajların piyasalar tarafından büyük 
oranda fiyatlanıyor olduğu. Yani bugün itibarıyla bu mesajların neredeyse tamamı fiyatlamaların içinde. Bu nedenle aşa-
ğıdaki ana beklentiler doğrultusunda yatırım yapmak en iyi ihtimalle piyasa ortalaması kadar bir kazanç sağlayabilir. Yatı-
rım açısından esas önemli olan piyasa beklentilerinin gerçekten uzaklaştığı noktaları tespit edip buna uygun pozisyon 
alabilmek… 
 

1) Düşük büyüme performansının kalıcı olmasından korkuluyor: IMF toplantılarının en önemli tartışma konusu bü-
yümedeki yavaşlamaydı. IMF tahminlerinin sürekli aşağı revize edilmesine sıkça atıfta bulunuldu. IMF son raporunda 
global ekonomik büyüme beklentisini %4.0’dan %3.8’e çekti... Büyümeyi canlandırmak için neredeyse her oturumda 
kamunun akıllı altyapı harcamalarına yönelmesi gerektiği tartışıldı. Bu şekilde bir hamlenin sadece kısa değil orta ve 
uzun vadede de büyümeye destek vereceği düşünülüyor. 2008’de başlayan ekonomik krizin ilk 6 yılında tartışılan para 
politikalarından sonra gelecek dönemde bu sefer altyapı harcamalarının sıklıkla gündeme geldiği görülebilir.  
 
2) Büyüme dışında piyasaları rahatsız eden başka konular da var: Piyasaları endişelendiren konular arasında özel-
likle üç tanesi öne çıkıyor. 1- Son 6 yıldır devam eden düşük faiz/bol likidite ortamı bazı piyasalarda aşırı risk alma eğili-
mine neden oldu. Faizler yükselirken dikkatsiz şekilde risk alanların (ya da havuzdan likidite çekilirken mayosuz yüzen-
lerin) olduğunun fark edilmesi panik yaratabilir. 2- Jeopolitik risklerin devam etmesi (detaylar 10. Madde’de). 3- AB’nin 
Japonya tarzı bir deflasyon/resesyon sarmalına yakalanması (detayları 6. Madde’de).  
 
3) Bu ortamda büyüme performansı ile diğerlerinden ayrılan iki ülke ABD ve Birleşik Krallık (UK): Her iki ülkenin 
de 2015’te %3 civarında büyüme ile 2008 krizi sonrasındaki en iyi performanslarına ulaşmaları bekleniyor. Bu başarılı 
performansta öne çıkan faktörler bankalarının hızlı ve etkili şekilde düzlüğe çıkarılmış olması, daha etkili bütçe politika-
ları, cesur para politikaları ve bankacılık dışı finansman kanallarının diğer gelişmiş ülkelere (GÜ) kıyasla daha iyi işle-
mesi. ABD ve İngiltere’nin büyümesindeki hareketlilik para politikalarına yansıyacak. Bir ay önceye kıyasla olasılıkları 
daha azalmış olsa da ABD ve UK’in 2015 yılı içinde faizleri arttırmaya başlaması mümkün. Fakat katılımcılara göre faiz 
artışı bir kere başladıktan sonra hızlı olmayacak. Özellikle FED’in yapacağı hızlı faiz artışının başta GOÜ’ler olmak üze-
re büyüme sorunu yaşayan diğer ekonomilerde önemli sorunlar yaratabileceği endişesi var. Bunun yanında diğer 
GÜ’lerle faiz farklılaşmalarına bağlı olarak USD ve Pound’daki değerlenmelerin bir noktadan sonra enflasyonu aşağı 
çekmesi bekleniyor… Diğer taraftan son olumsuz piyasa hareketleri paralelinde ABD’den QE4 beklentisini dile getiren-
ler de oldu. Buna karşın genel algı para politikalarının olması gerekenden miktar ve zaman bazında çok daha fazla ol-
duğu ve bunun yarardan çok zarar getirmeye başladığı. Bu ortamda QE4 tarzı bir hamle global piyasalarda likidite krizi-
ne yol açacak bir hareket gözükmedikçe çok olası gözükmüyor.  
 
4) ABD seçimleri önemli ama belirleyici değil: 2016’daki başkanlık seçimleri öncesinde Kasım 2014’teki ara dönem 
seçimlerinde Cumhuriyetçiler hem Senato hem de Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk rakamına ulaşabilir. Fakat bu sefer 
borç tavanı şeklinde ABD’yi borç krizine sürükleyen risklerin yaşanması beklenmiyor. Cumhuriyetçiler bunun kendilerine 
oy kaybettirdiğini anladı ve 2016 Başkanlık seçimlerini 2 dönem aradan sonra kazanmak istiyorlar. 2016 seçimlerine 
Demokratların Hillary Clinton; Cumhuriyetçilerin ise Jeb Bush (ya da Mitt Romney) ile katılması bekleniyor. 
 
5) AB görünümü negatif olmaya devam edecek: AB’nin en büyük 3 ekonomisinden ikisini oluşturan Fransa ve İtal-
ya’da ekonomik büyüme için yapısal reformlara ihtiyaç var. Bir diğer önemli beklenti başta Almanya olmak üzere bütçe 
politikalarının gevşetilmesi. Fakat tüm bunlara karşın AB’nin 2015’te deflasyon/resesyon yaşaması beklenmiyor. AB 
genelinde bu yıl beklentiler dahilinde performans gösteren iki ülke İspanya ve İrlanda… ECB kamu tahvili alımlarına 
2015’te başlayabilir ama bu büyüme için tek başına yeterli değil. ECB'nin 2015'in ilk çeyreğinde FED tarzı bir parasal 
gevşeme programı yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. Buna karşın herkes bunun yeterli olmayacağı konusunda hem-
fikir. Bir üst maddede yazılanlar dışında bankaların da sermayelendirmesi gerekiyor. ABD’den farklı olarak AB’de fi-
nansmanın %80 gibi yüksek bir oranı bankalar üzerinde geçiyor ve IMF hesaplamalarına göre AB genelinde 10 banka-
dan 7 tanesi yetersiz sermaye ile çalışıyor. Fakat stres testler sonunda AB bankalarının sermayelendirmesi de tek başı-
na yeterli olmayabilir. Artan regülasyon baskısı toplantıya katılan regülatörlere en fazla yöneltilen eleştirilerden biriydi. 
Bankacılık sektörü ile dikkat çeken bir başka husus da belli bir bülüğün üzerinde olan her 5 bankadan 4 tanesinin yeterli 
sermaye karlılığı (ROE) seviyelerinin altında kazançlarının olduğu; bunun orta vadede bu bankaların sermayelerinin 
erimesine neden olacağıydı. Bu ortamda bankacılık sektörünü yeni bir yapılanma ve yeniden fiyatlama dönemi bekliyor.  
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6) GOÜ ekonomilerinde yavaşlama sürecek: GOÜ’lerde ortalama büyüme hızı 2011 seviyesinin 1.5 puan altına geri-
ledi. Çin büyümesi 2015’te %7’nin altına gerileyebilir. Yüksek kaldıraç, şişmiş emlak fiyatları ve artan NPL’ler Çin açı-
sından negatif bir görüntü oluştursa da özellikle kamu harcamaları üzerinden atılabilecek adımların fazlalığı Çin ekono-
misinde sert yavaşlama olasılığını oldukça düşürüyor. Bu arada Çin’in performansının çok küçümsenmemesi gerektiğini 
savunanlar var. Çin ekonomisi 5 yıl önceye kıyasla iki kat büyümüş durumda. 5 trilyon $’lık bir ekonomiyi %10 büyüt-
mekle 10 trilyon $’lık bir ekonomiyi %7 büyütmek aynı şeyler değil... Rusya ve Brezilya’da büyüme görünümü çok par-
lak değil. Her ikisi de 2015’te ancak %1 civarında büyüyebilecek. Brezilya’da Başkanlık seçimlerinde iş dünyasının des-
teklediği aday Aecio Neves olmasına karşın seçimleri yine Dilma Roussef’in kazanması bekleniyor. Rusya FX borç ya-
pısı ve rezervleri düşünüldüğünde 2015 yılında yaptırımlarla başa çıkabilir ama sonrası soru işareti. Hindistan, Endo-
nezya ve Meksika GOÜ’ler arasında yıldızlaşanlar. Hindistan’da Modi + Rajan sonrasında etkili politikalar ve güven un-
surunun inşa edilmesi ile birlikte büyüme %5’in üzerine çıkarıldı…  GOÜ’lere dış kaynak girişinin limitli olduğu bir yıl bizi 
bekliyor. Büyümedeki yavaşlamaya ek olarak emtia fiyatlarının olumsuz seyri ve jeopolitik riskler paralelinde GOÜ’ler 
limitli oranda sermaye çekebilirler. Bu sene ağırlıkla FX tahvilleri olmak üzere GOÜ sabit getirili menkul kıymetlerini net 
dış kaynak girişi 15 mia $ civarında gerçekleşti (tarihsel ortalama 40-50 mia $). Seneye de benzer bir performans bekle-
niyor. Ukrayna ve Venezüella iflasları gerçekleşirse (ki düşük olasılık olarak görülüyor) bu rakam daha da aşağı gelebi-
lir.  
 
7) Likidite illüzyonuna özellikle GOÜ piyasalarında dikkat: GÜ merkez bankalarının son 6 yılda benzeri görülmemiş 
gevşek para politikaları nedeniyle likiditenin her zamankinden bol olduğu doğru. Fakat Mayıs 2013 sonrasında 3 ayrı 
dönemde yaşanan GOÜ satış dalgasının gösterdiği üzere son yıllarda GOÜ risklerini çok fazla arttırmış olan fonlar ani 
hamlelerle GOÜ risklerini azaltıp USD ve JPY gibi güvenlik varlıklara hareket etmeyi tercih ediyorlar. Yabancı yatırımcı-
ları böyle dönemlerde GOÜ’lere yatırım yapmaya teşvik edecek global düzenlemeler için ICMA ve IMF gibi kuruluşlar 
çalışmalar yapıyor. IMF gibi kuruluşları likidite ile ilgili endişeye iten bir başka etken de yatırım fonlarının global finansal 
varlık piyasasındaki ağırlığının 6 yıl önceye kıyasla 2 katına çıkıp %27’ye ulaşması. Ayrıca bu kaynaklar ağırlıklı olarak 
büyük ölçekli fonlarda yoğunlaşmış durumda. Dünyanın en büyük 10 fon yönetimi şirketinin yönettiği kaynaklar 19 tril-
yon $’a (vs. ABD ekonomik büyüklüğü 17 trilyon $) ulaşmış durumda.   
 
8) Türkiye algısında geçen yılın aksine olumluya dönüş var: Türkiye ekonomisi artık krizlere dayanıklılığını bir kez 
daha ispat etmiş durumda. Cari açık hızla düşürülürken büyümenin %3’ün üzerinde tutulmaya devam etmesi pozitif. 
Enflasyon öncelikler arasında ilk sıraya çıkmış durumda. Bu ortamda TL’yi stabil tutabilmek için faizler yüksek seyrine 
devam edecek. Bu doğrultuda %2 civarı reel faiz bazı yatırımcılar tarafından Brezil gibi GOÜ’lerdeki %5 üzeri reel faiz-
lerle karşılaştırılarak sorgulanıyor. Düşen emtia ve enerji fiyatları nedeniyle Türkiye EMEA bölgesinde Rusya ve G. Afri-
ka gibi akranlarından pozitif yönde ayrıştığı vurgulanıyor. Bu doğrultuda Rusya ve G. Afrika için rating düşüşü sıklıkla 
tartışılırken, kredi derecelendirme şirketlerinden Türkiye için bu yönde bir ima gelmedi.  
 
9) Jeopolitik riskler 2015 genelinde de etkisini hissettirecek: Ukrayna ve Irak'taki sorunların kısa vadede çözülme-
sini kimse beklemiyor. Rusya’nın yaptırımlar sonrasında geri adım atması çok olası değil. Yaptırımların dozajının bun-
dan sonra artması beklenmiyor. Bu gerginlikten en zararlı çıkan ülke Ukrayna olacak; ama Rusya’nın da ratinglerinin 
düşürülme olasılığı da var. Irak’ta hava müdahalesine karşın İşid’in çok güç kaybetmesi olasılık dahilinde görülmüyor. 
Bir diğer önemli endişe kaynağı da Ebola'nın hızla Afrika dışına yayılma olasılığı. Ebola olasılığı düşük; ama etkisi bü-
yük bir risk faktörü olmaya devam ediyor: Geçmiş 40 yılda sadece 2 bin kişiye bulaşmış olan Ebola’nın son salgında 
hızla 10 bin civarında kişiye bulaşması ve geçmişten farklı olarak şehir merkezlerinde görülmesi dünyayı etkileyebilecek 
bir salgın hastalık haline gelebileceği endişelerini arttırıyor. En önemli endişelerden biri de Ebola’nın genetik mutasyona 
uğrama ve hava yolu ile de bulaşabilme yeteneği kazanabilmesi.  
 
10) Piyasa risk iştahı 2014’te olduğu gibi temkinli olmaya devam edecek: Yukarıdaki senaryolar dahilinde toplantı-
lar sürecinde piyasa uzmanları ile yapılan anlık anketlerde 2015’te en çok değerlenmesi beklenen varlıklar USD cinsi 
yatırımlar olduğu beklentisi ortaya konuldu. ABD içinde ise hisse senedi piyasası öne çıkıyor. EUR/USD paritesinde 
aşağı yönlü trendin devam edeceği beklentisi hakim. GOÜ finansal varlıklarının 2014’te olduğu gibi limitli bir performans 
göstermesi bekleniyor. Katılımcılara göre GOÜ para birimleri USD karşısındaki değer kaybına devam edecek. Bu or-
tamda en iyi strateji GOÜ Eurobondlarına yatırım yapmak.  
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