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BÜYÜME..
Türkiye ekonomisinin, bu yıl %8.4 civarında
gerçekleşecek olan büyümenin ardından 2012’de
%3,70 büyümesini bekliyoruz.
Dünya’daki krizin merkezin AB bulunmakta ve
Türkiye’nin en önemli ihracat partnerinin de
Avrupa olduğunu bilgimize göre var olan riskler
büyüme üzerinde beklenenden daha ciddi baskı
yaratma kapasitesine sahiptir.
AB’deki sorunlar doğal olarak dış finansman
imkanlarını ulaşımı 2012 yılında gelişmekte olan
ülkelere açısından en önemli
sorun olarak
karşımıza çıkarmaktadır.
Cari açık yüksek
seviyesini korumakta ve dış finansman ihtiyacı da
artmaktadır. Bu etmende büyüme üzerindeki diğer
baskı unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.
Daha önceki kriz dönemlerinde para bir şekilde
ister yastık altı olsun ister tek seferlik gelirler olsun
ülkemiz ekonomisine gelmiştir.

Sonuç olarak iç ve dış talepte 2011’de görülen
net
ayrışmasının
ortadan
kalkmasını
beklemekteyiz. 2012 için 3,70 olan büyüme
beklentimizin 3’ünün iç talepten 1.6’inin ise dış
talepten
kaynaklanmasını
ve
stoklardaki
değişimin ise 0.9 puan azaltıcı etki yapmasını
beklemekteyiz.
2011
yılında
bütçe
performansımızın
beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinde iki ana
etmen vardı. İlki büyüme ile birlikte gelen yüksek
vergi gelirleri ki %22’lik artış kaydedilmiştir
ikincisi ise kamu harcamalarındaki %6’lık artışa
karşın faiz harcamalarındaki %12’lik daralma
seviyesinde gerçekleşmiştir.
Büyümedeki yavaşlama vergi gelirlerinin
azalmasına, dolayısıyla harcama kalemlerindeki
artışın
vergi
gelirlerindeki
yükselişe
eşitlenmeyecek olması bütçe’deki performansın
pek de 2011’ye benzememesini neden olabilir.

Buradaki asıl sorun ise portföy çıkışları olduğu
takdirde şirketlerin dış finansman bulmasında
zorlanacak ve borçlanma maliyetlerinin artacak
olmasından kaynaklanmaktadır.
Sonuç olarak da dışarıdan ülkemize para gelmediği
takdirde her zaman büyüme hızımızda hızlı düşüş
görülmüştür, AB’nin resesyona girmesi bizim
büyümemiz son derece olumsuz etkileyecektir.
Büyümemizin kaynağı iç talepte ve de özellikle
yatırım talebindeki artıştadır. Düşük faiz ve kur
tüketim talebimizi %9.4 ve yatırım talebimizi de
%25 artırmıştır. Genel olarak iç talep ve stoklardaki
değişim büyüme’de itici güç olurken dış talebin
etkisi ise negatif olmuştu.
2012’de ise alınan tedbirlerle iç talebin büyümeye
katkısından azalma fakat dış talepin negatif
katkısının ise pozitif olmasını beklemekteyiz.

Lütfen son saydaki çekinceyi okuyunuz

40

MAKRO BEKLENTİLERİMİZ
ENFLASYON

CARİ AÇIK

2011 enflasyonu 2008’den bu yana ilk defa çift
haneye ulaşarak %10.45’e geldi ve %5.50 olan yıl
sonu hedefini neredeyse ikiye katlamış oldu.
Merkez Bankası’nın favori çekirdek enflasyon
göstergeleri olan H ve I endekslerindeki yıllık artış
sırasıyla %8.54 ve %8.12 olarak gerçekleşti.

2010 yılındaki 48 milyar dolarlık cari açığın (%6.6
GSYH) ardından 2011 yılını 77 milyar dolar
seviyesinde bir cari açıkla bitiriyor olacağız (GSYH
%10,2).

Önümüzdeki dönem için, enflasyonun yılın ilk
yarısında çift haneli değerlerde dalgalanmasını,
sonrasında ise olumlu baz etkisinin ve
ekonomideki yavaşlamanın devreye girmesiyle
son çeyrekte belirgin bir şekilde gerilemesini
bekliyoruz. 2012 için enflasyon beklentimiz %7
seviyesinde bulunmaktadır.
Diğer taraftan böyle bir senaryo, sıkı politika
duruşunu gerektireceğinden, bankacılık sisteminin
fonlama maliyetlerinin faiz koridorunun üst
sınırına çekilmesi ve koridorun üst sınırının daha
da yükseltilmesi yoluyla, parasal koşullarda daha
da sıkılaştırılmaya gidilmesi ihtimalinin göz ardı
edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.
Geçtiğimiz günlerde TCMB, %5'lik 2012 enflasyon
hedefini %6,5'e çıkararak öncelikle daha gerçekçi
bir enflasyon hedefi seçtiğini gördük. Bu adımla
TCMB, global daralmanın ve risklerin yüksek
olduğu bir yılda ulaşılması güç bir hedef için ek
sıkılaştırmadan vazgeçmiş oldu.
FED'in ve AMB'nin sunduğu ve sunacağı ek
genişleyici önlemlerle TL'nin değer kaybı riskinin
geçen aya oranla çok daha
azaldığını da
düşünürsek, seçilen hedef son derece makul
görünüyor.

Lütfen son saydaki çekinceyi okuyunuz

Bu yıl ortalama 110 dolar olan petrol fiyatının
2012’de 105 dolara gerilemesi sonucunda 2011
yılında tahmini 48 milyar dolar olan net enerji
ithalatımız da 2012 yılında 43‐ 44 milyar
seviyelerine gerilemesini bekliyoruz.
Buradaki en büyük risk AB ve ABD’nin İran’dan
petrol ithalatına ambargo koymaları ve bizim
toplam petrol ithalatımızın 1/3’ünün İran’dan
sağlanması nedeniyle
petrol fiyatlarındaki
dolayısıyla cari açığımızda beklenmedik artış.
İç talepteki yavaşlamayla beraber bu yıl tahmini
29 milyar dolar olmasını beklediğimiz enerji dışı
cari açığın ise 2012’de 14 milyar dolara düşmesini,
2011’de cari açığın %40’ını oluşturan Enerji dışı
açığın 2012’de %22 seviyelerine gerilemesini
beklemekteyiz.
2011 yılında 120 milyar dolar olan dış finansman
ihtiyacımız, 2012’de tahmini 93 milyar dolara
düşüyor. Daha düşük bir finansman ihtiyacımız
olması olumlu; fakat bu sefer de açığı çok daha zor
bir global ortamda finanse etmek zorunda
kalacağız.
Finansman kalitesinde görece düzelme olmasına
rağmen cari açığın halen %60’ı kısa vadeli
akımlarla finanse etmekteyiz. Bu da ekonomide
kırılganlığı artırıyor.
Fakat 2012’in başında ECB ve FED'den gelecek
parasal genişleme adımları ile değerlenen TL
nedeni ile kısa vadeli TL faizleri daha mutedil
seviyelerde oluşmasına imkan vereceğinden kredi
faizindeki artışları sınırlarken büyümeye olumlu
katkı yapacaktır. Diğer taraftan likiditenin
bollaşması fon maliyetlerinin de azalmasına imkan
vereceğinden yine büyümeye katkı olumlu
olacaktır. Bu gelişmelerin cari açık üzerindeki
etkisi de dengenin %8 seviyesinde olmasını
yönünde olacağı beklentisindeyiz. Dolayısıyla cari
açık azaltıcı, teşviklerin önemi her zamankinden
daha fazla önem kazanmaktadır.
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TAHVİL PİYASASI

FAİZ KORİDORU

Enflasyon ve sıkışık TL likiditesi, faizlerin
yükselmesine neden olmaya devam edecek.
TCMB, enflasyon yüksek seyrettikçe, sıkı TL
likiditesi politikasını sürdüreceğinden bankalar
açısından fonlama maliyetinin yüksek seyredecek.
ilk 6 ayda yüksek seyredecek enflasyon nedeniyle,
tahviller üzerindeki risk primi de yüksek
seyredecek.

Merkez bankasının faiz koridorunu daraltması
beklenmekteyiz. Enflasyon %10.5 iken faizin %5.75
olmasını ekonomin fiyat miktar dengesini bozan bir
yaklaşım olması, Para’nın miktarına da TCMB
tarafından müdahale edilmesi, bunun sonucunda
TCMB hem her şeyde belirleyici konumunda
bulunuyor, hem de TCMB bunu yaparak fiyatla miktar
arasındaki işlem hacmini de kendisi belirlemeye
çalışması liberal ekonomilerde kabulü zor bir durum .

Hazinenin ilk dört aydaki itfası , tüm yıl yapılacak
itfanın neredeyse yarısı. Bu dönemde, faiz
üzerinde arz kaynaklı bir baskı oluşmasın da
kaçınılmaz.
TCMB’nin likidite uygulamaları ve buna bağlı
olarak kısa vadeli fonlama maliyeti
tahvil
piyasasına yöne verecek ana etken olacak.
Tüm bu beklentiler ışığında Yılın ilk çeyreğinde
gösterge tahvil faizin %12’lere yükselmesini yılın
ilk yarısında likidite enjeksiyonlarının etkisiyle
2012 sonunda ise %8‐ 8,5 bileşik seviyesinde
olmasını beklemekteyiz.
TÜFE’ye endeksli tahvillerin yılın ilk yarısında
yüksek seyretmesini beklediğimiz enflasyon
sayesinde cazibelerini korumasını, özellikle vadesi
kısa olan TÜFE’ye endeksli tahvilleri uzunlara göre
daha cazip olduğunu düşünmekteyiz .
Değişken faizli tahvilleri ise bankaların vadeye
kadar tutma niyeti bulunduğundan ikincil
piyasada likitidelerinin düşük olmasından dolayı
sadece uzun vadeli düşünen yatırımcılar için
uygun olduğunu düşünmekteyiz.

Lütfen son saydaki çekinceyi okuyunuz

Genel kanı ülkemizde 2000’den önce fiyatlar paranın
fonksiyonuyken
enflasyon çok yüksekti, para
bastıkça fiyatlar artardı, ama 2000’li yıllardan sonra
paranın miktarı fonksiyon olmaya başladı önce TCMB
paranın fiyatını (faizi) belirler, bu fiyata uygun olarak
miktar ortaya çıkardı buna karar verenlerde bankalar
ve reel kesimdi.
Şimdi hem paranın maliyetini faiz koridoru ile merkez
bankası
belirlemeye
çalışıyor
hem
de
öngörülmezlikle birçok maliyeti belirlemeye çalışıyor,
miktarı da kendisi belirlediğinden bankalar ve özel
sektör tamamen dışlanmış oluyordu. 2012’ye
girdiğimizde yabancıların dikkat çektiği bu konu
2012’in 9 Ocak’ı itibariyle kısmi olarak terk edildi.
Merkez Bankamızın bankaları yeniden %5,752ile
fonlamaya başlaması, yurtdışından Ocak itibariyle 6,5
milyar dolarlık para girişi dolar/TL’nin 1,90’lardan
1,74’lere kadar gevşemesine yardımcı olmuştur.
Hem TCMB’nin bankalar arası fonlamayı %5,75’de
tutması hem de yurtdışında yılın ilk aylarında
gerçekleşen
gerçekleşen
parasal
gevşeme
yaklaşımlarının yılın ilk yarısında devam etmesinin ve
faiz koridorunda parasal gevşemelerin sonuçlarının
görülmesinin beklenmesi nedeniyle alt sınırı %5,75
olan faiz koridorunda değişiklik beklememekteyiz.
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