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Operasyon haftasında yabancı portföyü hisse senedinde yaklaşık
2 milyar dolar, bono-tahvilde 1,5 milyar dolar azalmış. Türk halkı
ise hisse senedi portföyünü 4,7 milyar TL azaltırken, DTH'ını 2
milyar dolara yakın arttırmış. DTH'lar bozdurulmaz, daha da
arttırılır ise, beklenti 'kurlar daha da yükselecek'e kitlenmiş
demektir.


2-3 haftalık gecikmeyle gelen, yurt dışı ve yurt içi yerleşiklerin tasarruf ve finansal
yatırımlarına yönelik portföy tercihlerine dair detaylar, 17 Aralık'ta patlak veren ve
bir siyasi krize de dönüşmüş gözüken 'Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu'nun portföy
tercihlerine nasıl yansıdığını bize göstermeye başladı. Söz konusu detaya göre, 2013
yılı ocak ayı sonunda 86,2 milyar dolar ile, Cumhuriyet tarihinin en yüksek değerine
ulaşan yabancıların, yurt dışı yerleşiklerin Borsa İstanbul'da işlem gören hisse
senetlerindeki portföy büyüklüğü, şubat sonunda 68,6 milyar dolara geriledikten
sonra, mart ve nisan sonunu sırasıyla 76,4 ve 76,2 milyar dolar düzeyinde kapatıyor.
22 Mayıs'ta Bernanke'nin konuşması ve 30 Mayıs'ta Gezi Parkı olaylarının ilk iki günü
sonunda, mayıs sonunda aynı portföy büyüklüğü 74,8 milyar dolara gerilemiş
durumda.



Gezi Parkı olayları ve yankıları tüm bir yaz dönemine yayıldığında, yabancıların hisse
senedi portföy büyüklüğünün 51,5 milyar dolara kadar gerilediğini; ki bu gerilemede,
net sermaye çıkışından çok, hisse senetlerinin değer kaybı etkili; ekim ayı sonunda
tekrar 65 milyar dolara yaklaşan hisse senedi portföy büyüklüğünün, kasım ayı
sonunda 61,4, 17 Aralık öncesi ise 59,7 milyar dolar olduğunu görüyoruz. 20 Aralık'ta
aynı portföy büyüklüğü, 57,8 milyar dolar düzeyine gerilemiş. Bir haftada 2 milyar
dolara yakın bir değer kaybı söz konusu.



2013 yılı nisan ayı sonunda 70 milyar dolarla en yüksek düzeye ulaşmış olan
yabancıların bono-tahvil portföyü ise, ağustos sonunda 54,3 milyar dolara gerilemiş
ve ekim ayı sonundaki 60,5 milyar dolar sonrası, 13 Aralık'ta 55,2 milyar dolar
olduğunu görüyoruz. 20 Aralık'ta ise bono-tahvil portföyü 53,8 milyar dolar. Kabaca
1,5 milyar dolar küçülme. Yabancıların Türk bankalarındaki DTH'ları ise 22,4 milyar
dolardan 22,9 milyar dolara çıkmış. Yani, işler toparlanırsa, hızla kağıtlara dönmek
üzere bir pozisyon alınmış gözüküyor.
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2013 yılı mart ayı sonunda 168,2 milyar dolara ulaşmış olan yabancıların toplam
portföy büyüklüğü, 20 Aralık'ta 134,8 milyar dolara gelmiş durumda. Türk halkı, yurt
içi yerleşikler ise, 2013 şubat sonu 63,8, nisan sonu ise 62,8 milyar dolara getirdikleri
döviz tevdiat hesapları toplamını, haziran ayında 58,5 milyar dolara kadar
bozdurmuşlar. Yani, FED ve Gezi Parkı nedeniyle kurdaki yükselişi, iyi fiyattan döviz
bozdurmak için değerlendirmeyi tercih etmişler. Ancak, 27 Aralık'ta gerçek kişi
DTH'ların 69 milyar dolara dayanması, artık döviz kurlarındaki yükselişin dövizi
bozdurmak için uygun fırsat olarak değerlendirilmediğini gösteriyor. Bu nedenle,
hane halkı döviz kurlarının daha da yükseleceği endişesi ve beklentisiyle döviz talep
etmeyi yoğunlaştırır ise, TCMB'nin döviz kurlarının sakinleştirme çabası daha da zora
girebilir.



Tüzel kişilik olarak Türkiye'deki şirketler, firmalar ise, 2012 yılı sonunda 41,6 milyar
dolar olan DTH birikimini, nisan sonunda 43,3 milyar dolara yükselttikten sonra,
haziran sonunda 41,3 milyar dolara kadar azaltmışlar; 27 Aralık için ise, bu rakam
50,4 milyar dolara yükselmiş durumda. Dolayısı ile, döviz kurlarının yükseleceğini
düşünen tüzel kişiler de döviz tevdiat hesaplarının büyütmeyi ve döviz satın almayı,
dövize geçmeyi sürdürüyor. Tüm bu tablo, Türkiye'nin temel makro ekonomik
göstergelerinde bir sıkıntı olmamasına rağmen, Türk ekonomisinin küresel algısının
kırılganlığına işaret ediyor ve 'Kırılgan Beşli' içerisinde anılan Türkiye'nin, son siyasi
gelişmelerin ekonomiye etkisini minimize edebilmek için, ekonomi yönetiminin
uluslararası çevrelerde, Türkiye'nin algısını iyi yönetmesi gerektiğini gösteriyor.



17 Aralık'ta ve Türkiye'nin gündemine düşen ve kritik ağırlıkla bir siyasi krize dönüşen
'Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu', uluslararası ekonomi medyasında ve küresel
ekonomi çevrelerinde geniş yankı buldu. Bu gelişmede, yıl biterken, noel tatili ve
gündemsizlik nedeniyle, dünya ekonomi medyasının konuya yer verecek ölçüde
gündemsiz olmasının etkisi de unutulmamalı. Başbakan Erdoğan'ın gelişmelerin bir
'siyasi komplo' olduğu yönündeki görüşleri ise, küresel piyasa çevrelerinde beklenen
ölçüde satın alınmış gözükmüyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hafta sonu seçim
bölgesi Batman'dan yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli operasyonla ilgili,
bitirdiğimiz hafta perşembe günü telekonferansla ABD, Avrupa ve Asya'dan 300
yatırımcı ile görüştüklerini ve söz konusu uluslararası yatırımcılara, son gelişmeleri
kendi perspektiflerinden sunduklarını belirtti. Bakan Şimşek, daha önemli olarak,
Türkiye'de siyasi istikrarın devam edeceğini, makro ekonomik kazanımların, sağlıklı
ekonomik politikaların devam edeceğini, bu anlamda Türkiye'ye ilişkin kaygılarının
abartılmaması gerektiğini söz konusu 300 önde gelen uluslararası yatırımcıyla
paylaştıklarını da hatırlattı.
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Şimşek, Türkiye'nin makro ekonomik temellerinin sağlam olduğunu ve gelişmelerin
bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Yatırımcılarla diyalog içerisinde
bulunduklarını vurgulayan Şimşek, her şeye rağmen Türkiye'ye güven devam ettiğini;
çünkü faizlerde bir miktar yükselme varsa da, yine de reel faizlerin oldukça düşük
düzeyde olduğunun altını çizdi. Bu durumun aslında bir anlamda Türkiye'ye olan
güveni gösterdiğini ifade eden Bakan Şimşek, bütçeyi güçlü tutmaya devam
edeceklerinin de altını çizdi.



Mali disiplin ayağının çok önemli olduğunu hatırlanan Mehmet Şimşek, o noktada
önümüzdeki aylarda iyi sonuçlar elde edip bir seçim yılında dahi mali disiplinin
korunacağını, bir kaygıya gerek olmadığını ifade etti. Önceki yıllardaki bütçe
performanslarıyla bu durumun ortaya konduğunu hatırlattı. Türkiye'de makro
ekonomik dengelerin sağlam olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, kamu maliyesinde
Türkiye'nin oldukça güçlü olduğunu, bankacılık sektörünün sağlıklı, hane halkının
bilançosunun da sağlıklı olduğuna işaret etti. Halkın dövizle borçlanmasına izin
vermediklerini hatırlatan Bakan Şimşek, tüketici kredilerinin çoğunun sabit faiz
oranlarıyla kullanıldığını; bu nedenle, faiz oranlarındaki yükseliş, kurdaki
hareketliliğin tüketicinin bilançosuna çok olumsuz yansımadığını belirtti ve Türk
tüketicisini, halkını bu tür şoklara karşı korunaklı hale getirdiklerinin altını çizdi.



Şimşek, özel sektörün borcuna ilişkin bir miktar kaygıların var olduğunu işaret
ederek, "Ama özel sektörün de varlıkları var. Onun için Türkiye'nin makro ekonomik
temellerinin sağlam olduğunu ve bu çerçevede değerlendirmesi gerektiğini
düşünüyorum" diye konuştu. Döviz fiyatlarındaki yükselişle ilgili olarak ise günübirlik
hareketlilik üzerinden yorum yapmayı doğru bulmadığını anlatan Şimşek, şunları
kaydetti: "Ama eninde sonunda eğer bir ülkenin makro ekonomik dengeleri sağlamsa
ve uzun vadeli geleceği parlaksa büyüme potansiyeli yüksekse kısa vadeli iniş
çıkışların fazla abartılmaması gerektiği kanısındayım. Tabi ki, gerek küresel makro
ekonomik şartlardan gerekse son dönemde siyasi istikrara yönelik bir takım
faaliyetlerden ötürü piyasalarda bir dalgalanma söz konusu ama eminim taşlar yerine
oturacak. Zaman zaman ortalık toz duman gibi görünebilir; ama milletimizin
desteğiyle siyasi istikrar korunacak. Makro ekonomik alanda da yapacağımız
reformlarla, doğru ve sağlıklı makro ekonomik politikalarla bu diğer kaygıların da
giderileceği kanısındayım."



Geçtiğimiz hafta, 2014 yılının ilk iki işlem gününde, piyasalar satışa teslim oldu.
Yatırımcıların hepsinin tatilden dönememiş olması nedeniyle, düşük hacimle geçen
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ilk iki iş gününde, yine gözler FED’in üzerindeydi. 2014 yılının ikinci işlem gününde,
geçen haftayı kapatırken, yerel FED Başkanları ve emekliliğe hazırlanan Ben
Bernanke’nin konuşmaları takip edildi. Philadelphia FED Başkanı Charles Plosser,
FED’in hızlı adım atmaması gerektiğini belirtirken bankanın hala muazzam zorluklar
ile karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Tahvil alım programında azaltıma giden FED’in
enflasyon konusunda dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.


Plosser, FED'in tahvil alım ve düşük faiz politikalarının varlık balonları oluşmasına yol
açabileceğinin farkında olduğunu ve gelişmelerin yakın şekilde izlediğini söyledi.
Philadelphia Fed Başkanı, gevşek para politikası şartlarının piyasalarda yapay bir
yukarı hareket yarattığı olasılığından endişe duymak gerektiğini düşündüğünü de
belirtti. Plosser, FED'in piyasalarda bozulma işareti olarak görülebilecek varlık
değerleri, kaldıraç ve diğer faktörler üzerinde agresif şekilde araştırma yaptığını da
vurguladı.



Richmond FED Başkanı Jeffrey Lacker ise, FED'in tahvil alımlarında azaltımı
hızlandırması için nedenler gördüğünü, ekonominin iyileşmeye devam etmesi
halinde alımların daha da azaltılmasını beklediğini söyledi. Lacker ABD
ekonomisinden gelecek verilere bağlı olarak, FED Açık Piyasa Komitesi'nin tahvil
alımlarında daha hızlı bir indirim kararı ile, verilerdeki iyileşmeye yanıt vermesi için
kapının açık olduğunu vurguladı.Tahvil alımlarında azaltımın hızlanması için neden
görebildiğine işaret etti.



FED Başkanı Bernanke ise henüz ekonomik toparlanmanın tamamlanmadığını işsizlik
oranlarının hala istedikleri noktada olmadığını belirtti. Bernanke, ABD ekonomisinin
gelişmesini engelleyen dalgalanmaların azaldığını ve görev süresinin bitmesine kısa
bir süre kala, ülkenin daha hızlı bir büyümeye doğru yol aldığını söyledi. Bernanke,
Philadelphia'da yaptığı konuşmanın metninde, "Finansal iyileşme, konut piyasasında
daha iyi bir denge, daha az mali tehdit ve tabii ki süregelen genişlemeci para
politikasının birleşimi ABD ekonomisinde gelecek dönemlerde iyi bir büyümeye
işaret ediyor. Geçtiğimiz birkaç yıl bize bir şey öğrettiyse, o da tahminlerimizde daha
dikkatli olmamız gerektiği" ifadelerini kullandı.



Bernanke, sekiz yıl süren ABD merkez bankası başkanlığı döneminde, 1930 yılından
bu yana yaşanan en sert ekonomik ve mali krizi yönetmelerine değindi. Politika
yapıcılar son toplantıda aylık tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar
dolara azaltarak, Bernanke'nin başlattığı ve birçok Amerikalıya iş imkanı yaratan;
benzeri görülmemiş düzeydeki teşviklerin sonlandırılmasına yönelik ilk adımı attılar.
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Tahvil alım programının azaltılmasıyla, yüksek oranda genişlemeci politikanın ihtiyaç
duyulduğu sürece sürdürüleceği görüşünde bir azalma anlamına gelmediğini
söyleyen Bernanke, 2010 yılından bu yana istihdamda 7.5 milyonluk artış sağlarken,
FED'in politikaları ile resesyonun sona ermesinden bu yana 17 çeyrekte ABD
ekonomisi 16 kez büyüme gösterdi. Bernanke ayrıca, "Ekonomi, toparlanmanın
resmen başladığı dört buçuk yıl öncesinden bu yana hatrı sayılır bir ilerleme
kaydetti" dedi.



2014 yılının ilk tam haftasına girerken, 8 Ocak çarşamba günü, FED'in aralık ayı Açık
Piyasa Komitesi (OMC) tutanaklarının açıklanacağını hatırlatalım. Piyasa
profesyonelleri ve ekonomistlerin yüzde 50'sinin tahmin ettiği tahvil alım programını
10 milyar dolar azaltma kararının nasıl bir tartışma ve değerlendirme sonrasında
çıktığı açıklanacak tutanaklarda görülmüş olacak.



Türkiye saati ile, akşam saat 9 gibi gelecek olan tutanakların piyasalar üzerindeki
etkisi, bir sonraki sabah görülecek. Tutanaklar sadece ABD piyasası üzerinde etkili
olacak. Boston FED Başkanı Rosengren'in ve San Francisco FED Başkanı Williams'ın
salı günkü konuşmaları, Kansas City FED Başkanı George'un perşembe ve St Louis
FED Başkanı Bullard'ın cuma günkü konuşmalarının detayları da merak edilecek.



2014 yılının ilk iki iş günü uzamış tatil rehaveti ile geçtiğinden, gerek FED'in tahvil
alım programını azaltma kararında etkili bir yeri olan ABD'nin tarım dışı istihdam ve
işsizlik verileri de, aralık ayı verisi olarak bu cuma açıklanacak. Bu veri öncesinde,
gözler perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısında olacak. ECB,
para birimi Euro tedavüle girdiğinden ve ECB kurulduğundan bu yana, en düşük
seviyeye getirilmiş olan politika faizini, yüzde 0,25'den daha da aşağıya çekecek mi,
tahvil alımına yönelik mesaj verecek mi, piyasalar büyük bir merakla, Başkan
Draghi'nin açıklamalarını bekleyecek.



İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) toplantısı da takip edilecek. Bu hafta, ABD
ekonomisinde, fabrika siparişlerinden, iş dünyası güven endeksine, toptan satış
verilerinden, ABD'nin dış ticaret verilerine önemli göstergeler de açıklanıyor. Ayrıca,
Federal Hazine'nin önemli sayıda tahvil ihalesi de bu hafta gerçekleşecek.



Boston FED Başkanı Eric Rosengren ise, Bernanke'yi destekleyecek şekilde, FED'in
ekonomiye sağladığı desteği azaltırken ihtiyatlı olması gerektiğini, desteğin hızlı
şekilde azaltılmasının istihdam piyasasına kalıcı şekilde zarar verebileceğini söyledi.
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FED'in tahvil alımlarının 10 milyar dolar azaltma kararına muhalefet eden tek isim
olan Rosengren, tahvil alımlarının azaltılmasının hata olduğu görüşünü tekrarladı ve
politika yapıcıların ekonomiye sağlanan teşvikleri kaldırırken ihtiyatlı olmaları
gerektiğini hatırlattı. Rosengren, bu yıl FOMC'de oy verme hakkına sahip olmayacak.
Bu nedenle, yeni Başkan Janet Yellen, daha 'şahin' üyelerle, Açık Piyasa Komitesi'nde
(FOMC) kararları şekillendirmeye çalışacak.


ABD’de yılın ilk haftasında kar fırtınası da endekslerde volatilitenin düşük olmasında
etkili oldu. Dow Jones yüzde 0.17’lik yükseliş ile haftayı tamamlarken, S&P 500 yüzde
0.62’lik geri çekilme yaşadı. Nasdaq ise 4.131 puandan yüzde 11.6’lik düşüş ile
haftayı kapattı. ABD’de bilanço sezonu Alcoa’nun bilançosu ile Perşembe günü
başlayacak.



5 yılı geride bırakan küresel kriz sürecinde, en çok tartışılan konulardan birisi de
ABD'nin para birimi doların değeri oldu. Doların dünyanın önde gelen 6 para birimi
karşısında performansını gösteren Dolar Endeksi, 5 Mart 2009'da 89,105 puan ile,
son 5 yılın en yüksek değerine ulaşırken, küresel finans krizi çıktığından bu yana ki 6.
ay dolmaktaydı ve dünya ekonomisinin geleceğine yönelik tartışma ve endişeler hat
safhadaydı.



2009 yılının kasım ayı sonunda ise, aynı dolar endeksi 75 puanın dahi altını görmüştü
ve doların geleceğine dönük tartışmaların alevlendiğine şahit olmuştuk. Çin Merkez
Bankası'nın rezervinin bir kısmını euro ve altına çevirebileceğinden söz ettiği bir
dönemdi. 7 Haziran 2010 tarihinde ise, Dolar Endeksi yeniden 88 puanın üstündeydi.
Ne derece yüksek bir dalgalanma süreci yaşamış olduğumuza dair çarpıcı bir örnek.



Aynı Dolar Endeksi, 2011 yılının mayıs ayı başında bu 73 puanın dahi altını gördü.
Küresel piyasaların çıldırdığı ve kendine yön bulmaya çalıştığı bir döneme işaret
ediyoruz. 2012 yılı mayıs ayı başından bu yana ise, dolar endeksi 79 puan ile 85 puan
arasında kendisine bir salınım bölgesi oluşturmuş durumda. 2013 yılı temmuz ayında
84 puanı aşan endeks, ekim ayı sonuna doğru 79 puanı test ettikten sonra, 2014
yılının ilk günlerine kadar 80 puanın üzerinde tutunma gayreti içerisinde. Dolar
Endeksi 80,87 puan ile yeni haftaya başlıyor. 2013 yılının hem ekim, hem de sene
sonunda 1,38 doları iki kez test etmiş olan euro-dolar paritesi ise, yeni haftaya 1,36
doların altında başlıyor. Japonya tatil iken 105,44 yeni gören dolar-yen paritesi, yeni
haftaya 104,34 yenden başlıyor.
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Nomura Securties, Türkiye için 2014 va 2015 GSYH büyüme tahminlerini,politik
istikrarın sorgulanabilir hale gelmesine de işaret ederek, aşağı yönlü revize etti.
Türkiye'nin 2013'den 2014 büyümesinden borçlandığını savunan Nomura, aşağı
yönlü risklerin arttığına işaret etti. Nomura, 2014 büyümü tahminini yüzde 3,3'den
2.8'e indirirken, 2015 tahminini de yüzde 4,5'den 4,2'ye çekti. Nomura, 2014 sonu
için enflasyon tahminini ise, yapılan ÖTV artışlarına bağlı olarak yüzde 7'den 7,7'ye
yükseltti. Nomura, enflasyon görünümündeki kötüleşmeye bağlı olarak TCMB'nin
faizleri 100 baz puan artıracağını da öngördü. Nomura, ayrıca 2014 yılı için bütçe
açığı tahminini yüzde 2'den 2,5'e çıkardı.



Morgan Stanley, faiz koridoru üst bandı için 2014 yılı artış tahminini 100 baz
puandan 200 baz puana çıkararak yüzde 9,75 olacağını öngördü. Morgan Stanley,
yayımladığı raporda Merkez Bankası'nın yüzde 7,4 olarak açıkladığı enflasyon
oranıyla art arda üç yıl enflasyon beklentisini yakalayamadığını vurguladı. Morgan
Stanley, ''Merkez 3. kez enflasyon hedefini ıskaladı, dördüncüsü yolda mı?'' diye
sordu.



Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yakalayamayacağının kaydedildiği
raporda, Merkez Bankası'nın yakında hükümete bir mektup yazarak hedefi
tutturamamasının arkasında yatan nedenleri açıklayacağı belirtildi. Enflasyondan
sapma nedenleri olarak Merkez Bankası'nın gıda fiyatlarındaki artış ve kurdaki
zayıflığa dikkat çekmesinin beklendiğinin kaydedildiği raporda, aynı zamanda düşük
faiz oranlarının da kurda zayıflığa neden olduğuna dikkat çekildi.



Son enflasyon verisi sonrasında Morgan Stanley, Türkiye için yılsonu enflasyon
beklentisini yüzde 6,9'dan yüzde 7,5'a çıkarttı.Gecelik borçlanma faiz oranını baz alan
kurum, TCMB'nin faiz artırım beklentisini bu yıl için 100 baz puandan 200 baz puana
çıkararak yüzde 9,75 seviyesinde olacağını öngördü..



Zor bir yılı geride bırakan gelişen ülke ekonomilerinde tahvil piyasalarında ise rekora
imza atıldı 2013’ün ilk yarısı gelişen ülke ekonomileri için iyi geçse de yılın ikinci
yarısında süreç tam tersine döndü. FED’in varlık alımlarını azaltacağı spekülasyonları
ile darbe almaya başlayan EM ekonomileri kurlar ve hisse senedi piyasalarda sert
hareketler yaşanırken tahvil piyasasında rekora imza atıldı.
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Yaşanan dalgalanmalara karşın tahvil ihraçları 506 milyar dolar ile rekor kırdı.
2012’de bu rakam 488 milyar dolarda kalmıştı. Haziran ayından gelişen ekonomilerin
çoğunda çöküş yaşanda da son çeyrekte ultra düşük faizler ile güçlü geri dönüş
yaşandı. EM şirketlerinde 345 milyar dolarlık ihraç gerçekleşirken, devletler
tarafında ise 100 milyarlık ihraç yapıldı.



Yatırımcıların şimdi merak ettiği konu ise 2014’te sürecin devamının gelip
gelmeyeceği. ABD otoriteleri geçtiğimiz ay Aralık toplantısında 85 milyar dolarlık
varlık alımlarını 01 milyar dolar azaltırken aylık bazda azaltımların devam edeceği
sinyalini vermişti. Bu noktada EM’lerin cazibesini koruyabileceğini kaydeden piyasa
uzmanları EM’lerin refinansman ihtiyaçlarının bu noktada karşılanabileceğini dile
getirdiler. Morgan Stanley sadece Ocak ayında 28 milyar dolarlık hareket beklerken,
Barclays ise hükümetlerin yıl genelinde ihracının 94 milyar dolar olabileceği
öngörüsünü paylaştı.



Türkiye'deki Regülatörlerin baskısı nedeniyle uzmanlar, riskli fonlar konusunda
yatırımcıları uyarıyor. Brokerkar, riskli varlıkların ABD'li otoritelerin sert
yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmasının ardından, bireysel yatırımcıları paralarını
nereye koyacağı konusunda yönlendiriyor. Gelecek vaat eden gelişmekte olan
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piyasalara odaklı fonlar ve ETF ve mortage dayalı varlıklar gibi karmaşık, yüksek riskli
varlıklar, ABD'li otoritelerin ateş hattında.


Merkez Bankalarının politikalarıyla düşen faiz oranlarındaki artış regülatörleri giderek
endişelendiriyor. Bu nedenle uzmanlar, faize duyarlı varlıklar konusunda yatırımcıları
uyarıyor.Tavsiyeleriyle öne çıkan şirketlerden biri de Finra. Uluslararası ekonomi ve
finans kanalı CNBC'ye konuşan, Finra Başkanı Richard G. Ketchum, ''Finra'nın 2014
yılı için araştırma öncelikleri, olası riskler konusunda sektöre yol gösteriyor''
değerlendirmesinde bulundu. Şirketlere açık ve detaylı şekilde rehberlik ettiklerini
kaydeden Ketchum, piyasaların entegrasyonuyla, sadece şirketlere değil yatırımcılara
da en önemli risklerin tanımlanması işlemini gerçekleştirdiklerini belirtti.

9

Türkiye İMSAD Ekonomi Değerlendirme Raporu/135
Türkiye İMSAD üyelerine yönelik hazırlanmış bu raporun her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz.

