Değerleme
Risk Primi Artıyor
Haziran’ın ikinci haftasına
kadar TL cinsinden varlıkların
benzerleri arasında en iyi
performansı göstereceğine
emindik. Fakat risk primini
artıracak gelişmeler yüzünden
bu önerimizi daha fazla
savunamıyoruz. Öngörebilme
ufkumuz da hayli ufaldı.
Şimdilik kaydı ile TL cinsinden
varlıkların MSCI GOP
(gelişmekte olan pazarlar)
otamalarının altında
performans göstereceğini
tahmin ediyoruz.
Türkiye’nin risk primini
yükselten ilk gelişme Gezi
Parkı krizi. Bu toplumsal
patlama çok çeşitli
boyutlardan incelenebilir, fakat
görüşlerimizi ekonomi ve
yatırımcı algılaması üzerine
yoğunlaştıracağız. En önemli
saptama, AKP’nin yurt sathına
yayılan Gezi Parkı destek
gösterilerine karşı “çıkış
stratejisinin” olmaması, ya da
anlaşılamaması. Eğer bu
strateji eylem yapanlar ve
destek verenlerin üstüne polis
ve yargı gücü ile gitmekse,

Haziran 2013
başarılı olma şansı en fazla %
50. Başarısız olması halinde ise
yaz boyunca sürecek ve
kamuoyunu çok rahatsız edecek
gerginlikler başlayabilir.
Dünya basınının Gezi Parkı’na
odaklandığını görüyoruz.
Yayınlar tek taraflı, AKP ve
Erdoğan’ın duruşu çok güçlü
kelimelerle eleştiriliyor. Yabancı
yatırımcıların da basında
oluşan algıyı paylaşması başlıca
risk. TCMB Haziran Beklenti
Anketi’nde dolar/TL kur tahmini
gözle görülür oranda
yükselirken, 2013 büyüme
tahmini ise %3.9’a geriledi.
CNBC-E Haziran ön tüketici
güven anketinde kayda değer
bir gerileme var. Görülen, eğer
Gezi Parkı krizi uzarsa,
ekonomik güvene de zarar
vereceği.
Obama’nın Suriyeli muhalifleri
silahlandırma kararı doğrudan
Türkiye’yi ilgilendiriyor. Bu
silahlar Türkiye üzerinden sevk
edilecek. Eğer Pentagon uçuşa
yasak bölge ve güvenlik
koridoru gibi adımları da hayata

geçirirse, ya TSK’dan
devreye girmesi istenecek ya
da İncirlik Üssü kullanılacak.
Bu adımlar bizi doğrudan
İran-Esat cephesi ile karşı
karşıya getirir. Bu cephe
Türkiye’de terörü azdırabilir,
ticari çıkarlarımıza zarar
verme amacına yönelik
girişimler başlatabilir.
Gezi Parkı ve ABD’nin Suriye
Savaşı’na müdahil olması
ekonomiyi çok kötü bir
zamanda yakaladı. Gelişmiş
ülke piyasalarının Bernanke
açıklamaları ve Haziran
sonunda açıklanacak aktivite
verileri ardından yaz boyunca
ralli yapacağını düşünüyoruz.
Fakat Türkiye’nin içinde
bulunduğu gelişmekte olan
pazarlar (GOP) varlık sınıfı
üstünde yoğun baskılar var.
Bu baskıların sadece Fed’in
QE varlık alımlarını azaltma
belirsizliği ile ilgili olmadığını
kaydedelim. BRIC gibi önde
gelen Gelişen Ekonomilerde
yavaşlama, F/X ve SGMK
varlık sınıflarında balon
şiştiği algısı ve en önemlisi
de G-3 para birimleri ve

faizleri arasındaki oynaklığın
carry trade’i karsız hale
getirmesi ek kaygılar. EFPR
araştırma şirketi kayıtlarına
göre son bir ayda GOP
varlıklarından 20 milyar
dolardan fazla para kaçmış
olabilir.
Türkiye’de ise swap müşterileri
haricinde DİBS ve BİST’te
yabancılar pozisyonlarını
korudu. Halen sistemde 140
milyar dolar civarında yabancı
portföy yatırım stoğu var. Gezi
Parkı’nın hızla yatışması,
Suriye Savaşı’nın ise
Cenevre’de barış müzakereleri
yoluyla sonlanması halinde, bu
para büyük olasılıkla
Türkiye'de kalacak; TL
cinsinden varlıklar ise GOP

ortalamasına uygun hareket
edecektir.
Fakat, bu iki varsayım yerine
gelmezse, sıcak para çıkışı
başlar. Sıcak para çıkışının
sadece finansal piyasaları
olumsuz etkileyen bir süreç
olmadığını kaydetmek çok
önemli. Ayda ortalama 6 milyar
dolara varan cari açığın
finansmanı ve vadesi gelen dış
borçların ödenmesinde portföy
yatırımları artık bir numaralı
kaynak. Bırakalım para çıkışını,
taze para gelmemesi bile TCMB
rezervlerinde erime ve döviz
kuru üstünde artan baskılar
oluşturabilir.

kaynaklanacak şoklar ve
Türkiye’deki olumsuz siyasi
gelişmeler birleşerek yoğun
sıcak para çıkışı yaratır. Bir
adım sonrası ise ekonomiyi
sarsacak boyutta bir ödemeler
dengesi darboğazıdır.
Temel senaryomuzda bu tür
kötümser olasılıklara yer yok,
fakat Türkiye’den para çıkması
olası; paranın geri dönmesi için
ise tetikleri bulmakta çok
güçlük çekiyoruz. Gezi Parkı ve
Suriye Savaşı belirsizliği
gündemden çıkmadan, TL
cinsinden varlıklarda bir
iyileşme beklemiyoruz.

Kötümser senaryolarda GOP’tan
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