HİSSE SEÇİMİNDE DÖVİZ KURU ETKİSİ
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2010’da
uygulamaya koyduğu politikalar ve cari açıkla
başlayan, önce küçük çaplı ardından
boyutlarının arttığı kurlardaki dalgalanma bu
süreçte açık pozisyonda kalan şirketlerin mali
tablolarını doğal olarak olumsuz, uzun
pozisyonda olan şirketlerin performansında
olumlu etkilemiştir ve etkilemeye devam
edecektir.

Diğer taraftan döviz kuru açığı olmayan,
bilançosunda döviz fazlası olan şirketler en
azından
dalgalanmanın ve belirsizliğin
arttığı içinde bulunduğumuz dönemde
yatırımcılar tarafından göz altına alınmış
olacaklardır.
Bu hisseler genellikle
endeksteki sert düşüşlerde diğer hisselere
oranla sınırlı etkilenme potansiyeline
sahiptir.

Şirketler kurdan iki şekilde etkilenirler. İlki
sahip oldukları döviz pozisyonlarına göre kur
farkından dolayı oluşan gider yada gelirler,
ikincisi ise ; gelirleri yada giderleri döviz
üzerinden olan şirketlerde, gelirlerinde yada
giderlerinde artışlar yada azalışlar yoluyla.

Yüksek ihracatla çalışan şirketlerde kurdaki
artış satış gelirlerinin artmasına kurdaki
artışın trend haline dönmesi ise bu
avantajın uzun süreli kullanılacağı anlamına
gelmektedir. Bu durumda da
ihracatı
yüksek
şirketlere
bakmakta
fayda
görmekteyiz.

Döviz fazlası olan şirketler kurlardaki
yükselişle birlikte kur farkı geliri elde
ederken, bunu açıkladıkları bilançolarında
Gelir Tablosunda Diğer Faaliyet Gelirleri
kalemindeki artışla görebiliriz. Tam tersi
durumda yani Döviz açığı olan şirketlerde ise
kur farkı giderleri şeklinde yansıma olacaktır.
Gelirleri döviz bazlı olan şirketlerin faaliyet
kar marjlarında görülen iyileşme şirketlerin
karlılıklarına ek katkıda bulunmaya devam
edecektir. Maliyetleri TL, gelirleri ise döviz
cinsinden olan şirketler TL'deki erimeden
olumlu etkilenecekler.
Faizlerdeki yükselişi ve TL'deki erimenin talep
üzerindeki olumsuz etkilerinin bu alanda
faaliyet gösteren şirketleri de
olumsuz
etkileyeceği, Döviz yükümlülüğü fazla olan
şirketlerin
kredilerden kaynaklanan kur
risklerinin önümüzdeki dönem bilançosuna
bir
hayli
olumsuz
yansıyacağı
da
unutulmamalıdır.
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Fakat ihracatın büyük çoğunluğunun AB
ülkelerine
gerçekleştirilmesi
ve
AB
ülkelerinin resesyonla karşı karşıya
olmaması talepte daralmaya neden
olacağından satış miktarlarında azalma
riskini doğurmaktadır. Satış miktarınız
azalırken gelirlerinizin artması etki tepki ile
daha
yüksek
kar
beklentilerini
karşılayamayabilir.
Dolayısıyla
ihracat
yapılan ülkelere de dikkat etmek
gerekmektedir.
Diğer taraftan ihracat miktarı yüksek olan
bir şirketin yüksek döviz açığıda olabilir. Bu
durumda da şirket hem ihracat pazarındaki
daralmadan hem de kur farkından
beklentileri karşılayamayacaktır.
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Bunların yanında maliyetleri döviz cinsinden olan şirketlerde bulunmakta. Bu şirketlerde hem
maliyetlerin artması hem de talebin daralması ile bu şirketlerde beklentileri karşılayamayacak.
Dokuz aylık verilere göre baktığımızda yatırımcıların hisse tercihlerinde döviz pozisyonlarına
odaklandığını söylemek fazla iddia’lı olur. Çünkü döviz borcu olan şirketlerin %20’si son bir
yılda pozitif getiri sağlarken, net döviz pozisyonu olan şirketlerde bu oran %26’ya çıkmış
durumda. Bu da yatırım tercihlerinde döviz pozisyonlarına bakıldığını fakat önem sırasının
arkalarda yer aldığını göstermektedir.

Veriler Finnet’ten alınmıştır.
S1Y: Son 1 yıllık getiri
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ÇEKİNCE :
Bu rapordaki bilgi ve fikirler Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek
hazırlanmıştır. Turkish Yatırım bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Raporda yer alan
yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım
danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar raporu hazırlayan
analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analist/ler görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler.
Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden
veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
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