
Sene sonu iyimserliği ve “En kötü, geride kaldı” 
algısı ile piyasalar toparlandı. 

2017 yılını tamamlarken küresel piyasalarda ve 
yurtiçinde iyimserlik hâkimdi. Aralık ayının başında 
yayınlanan Kasım enflasyonu yıldan yıla %13’e 
ulaşarak endeks tarihinin rekoruna ulaşmış olsa 
da, en kötünün geride kalması ve yurtiçine yönelik 
risk algısının iyileşmesi sayesinde bu rakam 
piyasalar üzerinde olumsuz etki yaratmadı, hatta 
veri öncesinde olumsuz beklentilerle zayıflamış 
olan piyasalara toparlanma fırsatı verdi. Türk lirası 
sepet karşısında Kasım ayı içerisinde gördüğü 
4,34 seviyesindeki zirveden %4 toparlanarak 
4,17 seviyesinde gerilerken, Merkez Bankası 
kur üzerindeki baskının hafiflemesinden de 
yararlanarak 14 Aralık’taki faiz artırımını 50 baz 
puan ile sınırladı. Bu toplantıdan birkaç hafta 
öncesinde kadar, ABD ile karşılıklı olarak vize 
işlemlerinin askıya alınması, sonrasında ABD’de 
görülen ve Türkiye’de bazı bankaları da ilgilendiren 
dava sürecinin getirdiği belirsizlik ortamı sebebiyle 
Merkez Bankası’nın enflasyonu ve kuru kontrol 
edebilmek için 200 baz puana varan faiz artırımı
yapması gerekebileceğine yönelik beklentiler 

oluşmuştu. Kasım-Aralık döneminde faiz artırımı 
ve bazı likidite düzenlemeleri ortalama fonlama 
maliyetinin 75 baz puanlık artış ile %12,75’e 
ulaşmasına neden olsa da, 2 ve 10 yıllık tahvil 
faizleri Aralık ayını 33 ve 62 baz puanlık düşüşlerle 
tamamladılar. BİST100 Endeksi ise Kasım ayında 
101 bin seviyesine kadar gerilemişken, yılı 115 
bin seviyesinde tamamladı ve aylık bazda %11 
yükseliş kaydetti.

Küresel gelişmeler ve sene sonu iyimserliği yurtiçi 
piyasalara destek olan gelişmelerdi. FED Aralık 
ayındaki toplantısında bazı büyük yabancı yatırım 
bankalarının dile getirdiği senaryoların aksine 
faiz artırım patikasını hızlandırma yönünde bir 
sinyal vermedi. FED Aralık ayında 25 baz puanlık 
faiz artırımını beklendiği gibi hayata geçirirken, 
2018 için komite üyelerinin ortalama faiz artırım 
öngörüsü üç adet olarak korundu. 2017 yılında üç 
adet faiz artırımı yapan FED’in bu süreci hızlandırma 
niyetinde olmaması risk iştahını destekledi. Büyüme 
görünümündeki olumlu seyre rağmen, enflasyonun 
sürpriz bir şekilde hedefin hâlâ çok altında olması 
FED’in sıkılaşma hamlelerini şimdilik yavaşlatırken, 
enflasyondaki düşük seyrin kalıcı olmadığı FED 
tarafından dile getirilen ve piyasa oyuncuları 
tarafından da kabul gören bir değerlendirme olmayı 
sürdürdü. FED Aralık ayında bilanço küçültülmesine 
ilişkin yönlendirmesini de korudu. 2017 yılının 
son çeyreğinde tahvil portföyünü aylık 10 milyar 
Dolar düzeyinde düşüren FED 2018 yılında her 
çeyrekte bu düşüşü 10 milyar Dolar hızlandırmayı 
hedeflemişti. ABD’de ayrıca Başkan Trump’ın 
uzun zamandır hayata geçirmeye uğraştığı ve 10 
yılda 1,5 trilyon Dolar’a ulaşacağı hesaplanan 
vergi indirim paketi Kongre’de onaylandı. Şirket 
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kârlılıklarına olumlu yansıması beklenen ve 10 
yılda ABD GSYH’sini 0,8 puan yukarı taşıyabilecek 
olan bu paket Aralık ayı boyunca hisse senedi 
piyasasının yükselişinde etkiliydi. Diğer yandan, ABD 
Hazinesi’nin borçlanma ihtiyacının 2018 yılında 
belirgin şekilde artacağına yönelik projeksiyonlar 
ve FED’in sıkılaşmaya devam edecek olması ABD 
tahvil faizlerinde senenin son ayında yukarı yönlü 
baskıya sebep olsa da bu durum kalıcı olmadı. 
ABD 10 yıllık tahvil faizi aralık ayını %2,41 ile Kasım 
ayına göre yatay kalarak sonlandırdı.

Avrupa’ya bakıldığında büyüme görünümünün 
güçlü seyrettiği, buna karşın enflasyonun hedefin 
çok altında olmaya devam ettiği gözlendi. Bu 
durum Avrupa Merkez Bankası’na (ECB) varlık 
alım programının miktarını Ocak ayından itibaren 
düşürmesi için cesaret vermiş olsa da, ECB 
Başkanı Draghi’nin destekleyici duruşun çok uzun 
süre devam edeceğine yönelik iletişimini özenle 
korumasını da beraberinde getirdi. Buna karşın ECB 
üyeleri arasında varlık alım programının ne zaman 
sonlandırılacağına dair net bir iletişim yapılması 
gerekliliğini savunanlar olması, 2020’den önce 
faiz artırması beklenmeyen ECB’nin politikalarına 
yönelik zaman zaman belirsizlik yaratmayı 
sürdürdü. Aralık ayında güçlü ekonomik veriler 
ve erken sıkılaşma ihtimali Euro’ya destek olan 
gelişmeler olurken, Euro/Dolar paritesi 2016 
yıl sonundaki 1,05 seviyesinden 1,2 seviyesine 
yükseldi.

Gelişmekte olan ülkelere yönelik olumlu algı, 
Aralık ayında yurtiçi piyasalardaki kazanımların 
belirleyicisi oldu. Brezilya, Rusya, Güney Afrika, 
Hindistan ve Macaristan’dan oluşan ülke sepetine 
bakıldığında, para birimlerinde Dolar karşısında 
%2,5 değerlenme ve 10 yıllık tahvil faizlerinde 

ortalama 14 baz puan düşüş kaydedildi. MSCI 
gelişmekte olan ülkeler hisse senedi endeksi %3,4 
arttı. Buna karşın Türk Lirası’nda Dolar karşısında 
%3,3 değer artışı oldu. Özellikle 10 yıllık tahvil 
faizlerinde gerileme yurtiçinde artan ilginin de 
etkisiyle 62 baz puan ile belirgindi. Dolar bazındaki 
MSCI Türkiye hisse senedi endeksi ise %13 yükseliş 
yakaladı. 

Yurtiçine yönelik risk algısındaki göreli iyileşmeye 
rağmen, makroekonomik göstergelere ilişkin 
bazı belirsizlikler Türk Lirası varlıklarda 
olumlu performansı sınırlamakta ve kalıcılığını 
sorgulatmaktadır. Türkiye ekonomisinin üçüncü 
çeyrekte kaydettiği yıldan yıla %11,1’lik büyüme 
dünya sıralamalarında bir rekor anlamına 
gelse de, beraberinde enflasyon, faiz ve bütçe 
dengesindeki bozulma büyüme verisinin ihtiyat 
payı ile piyasada karşılık bulmasına yol açmaktadır. 
Bu yılın tamamında %7 civarında oluşması 
muhtemel görünen GSYH’nin reel artışı Orta Vadeli 
Program’da %5,5 olarak belirlenen tahminin de 
oldukça üzerindedir. Kredi Garanti Fonu, mali 
teşvikler ve zayıf baz etkisinin yanında dış talepteki 
toparlanmadan da destek bulan büyümenin bu 
hızını koruyamayacağı değerlendirilmektedir. 
Geçen sene 200 milyar TL’yi aşan KGF kredileri 
için 2018 yılına aktarılan yeni imkân 50 milyar 
TL ile sınırlıdır. Ancak, vadesi gelen ödemeler 
yeniden KGF kredisine dönüştürülebilecektir. 
Mali teşvik tarafında ise, yeni adımlar gelmekle 
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birlikte 2017’deki kadar güçlü bir büyüme ivmesi 
kazandıracak boyutta değildir. Bu arka plan, 
büyümenin hız kaybedebileceğine ancak yine 
de yüksek seyredebileceğine işaret etmektedir. 
Ayrıca, 2017 yılında yüksek bir büyüme elde 
edilirken, enflasyonun 2016 yılındaki %8,5’ten 
2017 sonunda %11,9’a yükselmesine de zemin 
hazırlanmış, özellikle kısa vadeli tahvil faizlerinde 3 
puana varan yükselişler bir yılda oluşmuştur. Bütçe 
açığı ise bu süre zarfında GSYH’ye oranla %1,1’den
%1,7’ye yükselmiş, bütçe dışı nakit aktarımlarının 
da etkisiyle Hazine’nin iç borç çevirme oranı 
%98’den %126’ya keskin bir şekilde tırmanmıştır. 
2018 yılında bütçe açığının GSYH’ye oranının %1,9 
olması öngörülse de, taşeron işçilerin kadroya 
geçirilmesi, asgari ücret desteği ve istihdam teşviki 
gibi bütçe hedeflerinde dikkate alınmadığı belirtilen 
yeni adımlar bu hedefin aşılma ihtimali olduğunu 
düşündürmektedir.

Talep koşullarının enflasyondaki düşüş sürecine 
fazla destek vermediği bir ortamda beklentiler 
temkinli kalırken, tek haneli enflasyona kalıcı olarak 
düşüşün zaman alabileceği değerlendirilmektedir. 
Aralık ayında %13’ten %11,9’a gerileyen manşet 

enflasyona rağmen, enerji, altın, gıda, alkollü 
içecekler ve tütünü dışlayan çekirdek-C 
enflasyonunun %12,1’den %12,3’e yükselmesi 
sürpriz olmuş ve temel eğilime ilişkin riskleri 
hatırlatmıştır. Merkez Bankası’nın sıkı duruşunu 
korumasını gerektiren bu görünüm Türk lirasını 
küresel risk iştahına ve yurt içine yönelik algıdaki 
dalgalanmalara karşı kırılgan hale getirmektedir. 
Küresel piyasalar açısından önümüzdeki dönemde 
gelişmiş ülkelerde ve özellikle de ABD’deki 
enflasyon görünümü önemli olacaktır. Enflasyonda 
beklentilerden daha hızlı bir yükseliş oluşmaya 
başlaması durumunda, faiz beklentilerinde 
yükseliş ve gelişmekte olan ülkelere portföy 
akımlarında yavaşlama söz konusu olabilecektir. 
Ayrıca FED Başkanı Yellen’ın Şubat ayında süresinin 
dolmasının ardından oluşacak yeni FED komitesinin 
daha şahin üyelerden oluşma ihtimali dikkate 
alındığında, şimdilik gelişmiş ülkelerde tahvil faizleri 
üzerindeki riskler yukarı yönlü görünmektedir. Yılın 
ilk aylarında 2017’den miras kalan güçlü büyüme-
düşük enflasyon teması küresel piyasalara destek 
olabilecekken, 2017 yılına kıyasla daha zorlu bir 
sene olabileceği değerlendirilmektedir.
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Not: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve 
güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım 
kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. 
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, 
değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan İş Portföy’ün ya 
da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine 
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak 
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi 
olarak kabul edilmemelidir. İşbu rapor, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca koruma altındadır; İş Portföy’ün yazılı izni olmadıkça 
değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi davranışlara karşı her türlü yasal yola başvurma 
hakkımız mahfuzdur.


