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Manşetlerde
Euro Bölgesi: Sonunda büyüme?

2014 yılı son çeyreğindeki %0,3’lük çeyreklik büyümenin ardından bu yılın ilk çeyreğinde büyümenin beklentilere
paralel olarak %0,4 gelmesiyle AMB parasal genişleme programı ilk somut sinyallerini vermeye başladı. Bu iyileşmenin
yarısı Fransa (çeyreklik %0,6; aşağı bknz) ve İspanya’dan (%0,9) geli-yor. Euro’nun değer kaybı ve rekabet gücünün
artmasıyla İspanya’da ihracat hız kazandı. Büyümeye desteğin yurt içi talepten geldiği Almanya’da ithalatın ihracattan
daha hızlı artmasıyla azalan net ihra-cat ilk çeyrek büyümesinin %0,3 ile beklentilerin biraz altında kalmasına neden
oldu. Büyümenin çey-reklik olarak %0,3 ile beklentilerin üzerinde geldiği İtalya resesyondan çıktı. Tüketici ve özel
sektör beklentileri sene başından beri olumlu bir eğilimde olsa da yurt içi talep halen makul seviyede. Diğer yandan,
Euro’daki değer kaybından yararlanan ihracatın, 2015 yılında büyümenin ana sürükleyicisi kalmaya devam ettiği
düşünülüyor. Kalan ülkelerden; Portekiz (çeyreklik %0,4), Belçika (%0,3) ve Hol-landa’da (%0,4) büyüme daha ılımlı
olarak artmayı sürdürüyor. Büyük oranda Rusya’daki resesyona bağlı olarak Finlandiya’da ise GSYH küçülmeye devam
etti (çeyreklik -%0,1). Son olarak, halen yüksek belirsizliklerin ve şirketler için sıkı finansman şartlarının devam ettiği
Yunanistan’da da görünüm biraz daha olumsuz kaldı (-%0,2 büyüme). Genel olarak Euro Bölgesi GSYH büyümesinin
2015 yılında %1,3’e ulaşması bekleniyor.

Fransa: Sonunda kaçış hızına ulaştı mı?

İlk çeyrekte reel GSYH şaşırtıcı biçimde çeyreklik olarak %0,6 artış gösterdi. Beklenildiği gibi bu sürpriz çıkışta
özel tüketim harcamaları ana sürükleyici oldu (+%0,8). Son çeyrekteki yumuşak hava koşul-larını takiben enerji
harcamalarında keskin bir artış oldu ama buna ek olarak imalat sanayi ürünlerine yönelik harcamalar da hızlandı
(%0,5’ten sonra %1,4). Yatırımlarda yine düşüş gözlendi (-%0,2) ama şirket yatırımları hafif artış gösterdi (%0,1) ve daha
da şaşırtıcı olarak kamu yatırımları 2013 yılı 2. çeyrekten beri ilk defa tırmanışa geçti (%0,3). Ancak, konut yatırımları
%1,4’lük düşüşle halen zayıf seyrediyor (üst üste 7. kez çeyreklik düşüş). İhracat, imalat sanayi ürünlerinin ihracatındaki
yavaşla-madan dolayı genel olarak yavaşladı (%2,5’in ardından %0,9). Bunun başlıca nedeni bir önceki çeyrek-te %11,1
artan ulaşım ekipmanları/araçları ihracatının %0,9 düşüş göstermesi oldu. Diğer yandan ithalatta da başta enerji ve
ulaşım ekipmanları/araçları nedeniyle hızlanma gözlendi (%2,3). Bir önceki dönem büyümeye 0.3 puan negatif katkı
yapan stoklardaki değişim, bu çeyrekte 0.5 puanlık pozitif katkıda bulundu. Burada da ulaşım ekipmanları/araçlarının
genel GSYH büyümesine katkısı 0.4 baz puan oldu. Bu gelişmelerin birçoğu muhtemelen havacılık sektörü
üretimindeki dalgalanmaların yansıması. Genel olarak 2015 ve 2016 yılı büyüme tahminlerimizi sırasıyla %1,2 ve %1,5
olarak revize ediyoruz.

ABD: İş gücü piyasası sağlamlaşmaya devam ediyor

Tarım dışı istihdam, Nisan ayında 223.000 ile beklendiği gibi güçlü bir artış gösterdi ama Mart ayı ra-kamı 85.000
olarak aşağı yönde revize edildi. Mart ayında -büyük ihtimalle hava koşullarından dolayı- 9.000 azalan inşaat sektörü
istihdamı Nisan ayında 45.000 arttı. İşsizlik Nisan ayında %5,4’te kaldı ve saatlik ücretler aylık %0,1 ve yıllık %2,2 ile
enflasyonun biraz üzerinde artış gösterdi. Farklı bir rapor, Mart ayında istihdamın aylık %1,1 arttığına ve iş imkanlarında
artışın %3,4 ile tarihi seviyelerde kaldığına işaret etti. Bunlara ek olarak, Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu’nun
anketinde işlet-melerin %27’sinin en az bir tane doldurulması güç pozisyon açığı olduğu (yine tarihi olarak yüksek
bir seviye) açıklandı. Aynı raporda, küçük işletmelerin iyimserliğinin arttığı ve endeksin 1,7 puanlık yükse-lişle 96.9’a
ulaştığı kaydedildi. Ne yazık ki 1. çeyrekteki zayıflık verimliliği, çeyreklik bazda yıllıklandırılmış olarak %1,9 düşürdü ve
birim emek maliyetlerini %5 tırmandırdı. Euler Hermes 1. çeyrekteki “hava koşulları” etkisinin -yakın zamanda iyileşen
iş gücü piyasası göstergelerinin de işaret ettiği gibi- kaybolmasını ve senenin geri kalanında büyümede güçlü bir
iyileşme yaşanmasını bekliyor.
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Suudi Arabistan: Açılış zamanı?

Sermaye Piyasası Kurulu, Tadawul endeksinde (düşük petrol fiyatlarına rağmen toplam değeri bu yıl %17 artışla
576 milyar Dolar’a ulaştı) yer alan hisselerin sahipliğine yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. Haziran ortasından
itibaren ilk defa yabancılar doğrudan (yine de belli bir ölçekte ve belli süredir faaliyet gösteren kurumsal
yatırımcılar aracılığıyla) hisse senedi sahibi olabilecek. Ayrıca, yatırımcıların Sermaye Piyasası kurallarına göre
Nitelikli Yabancı Yatırımcı olarak tanımlanmış olması gerekiyor. Yine; yabancıların hem tek bir şirket hem de
genel piyasa içindeki oranlarına getirilen sınırlamalar var (yabancıların bir şirket içindeki payları en fazla %49
piyasa genelinde ise paylarının %10’un altında olması gerekiyor). Bazı sektörler (petrol, medya ve kutsal Mekke
ve Medine şehirle-rinde yer alan emlak piyasasını da içeren) yabancı mülkiyetine kapalı kalmaya devam edecek.
Yeni nesil politik liderlerin politikayı şekillendirmeye başlamasıyla daha fazla reform gerçekleşmesi ama bu
reformların uygulamalarının görece daha tutucu olması bekleniyor.

Mercekteki Ülkeler
Amerika

Şili: Kabine değişikliği ekonomiyi yeniden canlandıracak mı?

Mart ayı ekonomik faaliyet endeksi aylık %0,3 küçüldü ve 1. çeyrek büyümesi, çeyreklik bazda %0,9 ve yıllık bazda %1,9 olarak
gerçekleşti. Hizmetler sektörü, güçlü bir performans gösterirken imalat sanayi ve madencilik sektörlerinde üretim azalmaya
devam etti. Mart ayıyla birlikte ekonomik büyü-me üst üste 14. kez yavaş seyretmiş oldu. Ekonominin düşük performans
göstermesi ve sektörler arası dengesizliklerin devam etmesi nedeniyle Mayıs ayında kabinede değişikliğe gidildi. Bu, 25
yıl önce ülkeye demokrasinin geri gelmesinden beri yaşanan en büyük kabine değişikliği oldu. Başbakan Bachelet tüm
bakanlardan istifalarını istedi ve bu bakanlardan bir kısmı yeni görevlere getirilirken diğerleri kabineye veda etti. Değişikliklerin
bir dizi yolsuzluk skandalını ve başbakanın giderek düşen popülaritesini iyileştirmeyi hedef aldığı ve halihazırda merkez solda
yer alan koalisyon hükümetini siyasi yelpazede biraz daha merkeze kaydırdığı düşünülüyor.

Avrupa

Romanya: Bir faiz indirimi daha, belki de şimdilik sonuncu

Geçtiğimiz hafta Romanya Merkez Bankası, Temmuz 2013’ten beri 13. kez indirime gitti ve gösterge faiz oranını 25 baz puan
düşürerek %1,75’e çekti. Banka, likidite yeterliliğinin yönetimi için de borç verme oranını 50 baz puan indirerek %3,25’e düşürdü
ve bankaların RON cinsinden yükümlülükleri üzerindeki minimum karşılık oranını %10’dan %8’e çekti. Manşet enflasyon -başta
düşen gıda fiyat-larının etkisiyle- Nisan ayında hafif bir gerilemeye yıllık %0,7’ye geldi (Mart ayındaki %0,8’den) ve bankanın
2014 yılı başından beri hedefi olan %2,5±1 aralığının altında kaldı. Gıda fiyatları üzerindeki KDV’nin 2015 yılı Haziran başında
%24’ten %9’a indirilmesi enflasyonun ancak 2016 yılı sonuna doğru yeniden hedef aralığına gireceğini düşündürüyor. Öncü
tahminler, reel büyümenin ilk çeyrekte yıllık bazda %4,3 ve çeyreklik bazda %1,6 olduğuna işaret ediyor (2014 4. çeyrekte yıllık
%2,7 ve çeyreklik %1’di). Perakende satış verileri bunda tüketici harcamalarının ana rolü üstlendiğini gösteriyor. Euler Hermes,
2015 yılında büyümenin %3 olmasını ve parasal gevşemenin yakında sona ermesini bekliyor.

Afrika ve Orta
Doğu

Güney Afrika: Demokratik İttifak şekil değiştiriyor

Mmusi Maimane’nin Demokratik İttifak (Dİ) partisinin lideri olarak seçilmesinin ülkenin mevcut siyasi evriminde bir dönüm
noktası olduğunu söylemek için henüz çok erken. Ancak, vazifelerin popülarite-ye ağır basmaya başladığı Afrika Ulusal
Kongresinin (AUK) iktidarı için 2014 yılındaki seçimlerde %22’den fazla oy alan ve ana muhalefet partisi konumundaki Dİ
önemli bir tehdit oluşturuyor. Diğer yandan AUK etkili ve verimli bir parti mekanizmasına sahip ve hükümetin birçok farklı
kademesindeki liderler kontrolde olmanın faydalarından yararlanıyor. Bu nedenle de Dİ’nin daha kat etmesi gereken uzun
bir yol var. Bunlara ek olarak Ekonomik Bağımsızlık Savaşçılarının yükselişi (son seçimlerde oy-ların %6’sı) AUK karşısındaki
muhalefeti zayıflatıyor. Gelecek yılın yerel seçimleri partilerin görece güçlerini test edecek. Eğer, Dİ’ye olan destek artarsa
ülkede demokrasinin artması ve olumlu siyasi gelişmelerin hız kazanması yatırımcı ilgisinin artışını beraberinde getirerek
ticari fırsatların yeşerdiği bir ortam oluşturabilir.
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Asya Pasifik

Çin: Yavaşlama karşısında yeni bir faiz indirimi

Son veriler 2. çeyrekte ekonominin daha da yavaşladığına işaret ediyor. İhracat -neredeyse tüm sek-törlerde- geriledi (Nisan
ayında yıllık -%6,4). İthalat keskin bir şekilde düştü (yıllık -%16,3) ve yurt içi faaliyetler halen zayıf. Perakende satışları Nisan
ayında yıllık %10’a geriledi (Mart ayında %10,2’ydi) ve kentsel toplam sabit varlık yatırımlarındaki artış yıllık %12’ye düştü
(Mart’ta %13,5). Sanayi üretimi iyileşti ama hızlanma çok düşük oldu (yıllık %5,6’dan %5,9’a). Nisan ayında 38. kez gerileyen
ÜFE (yıllık -%4,6) fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskıların açık şekilde devam ettiğine ve bunda aşırı kapasi-teye ek olarak
zayıf emtia fiyatlarının etkisi olduğuna işaret ediyor. Bu sırada Merkez Bankası yeni genişletici önlemleri devreye sokarak
borç verme oranını 25 baz puan aşağıya çekti ve %5,1’e düşür-dü (Kasım 2014’ten beri 3. indirim). Bankanın 2. çeyrekte para
politikasını (25 baz puanlık faiz indirimi ve munzam karşılık oranında indirimle) daha da gevşetmesini bekliyoruz.

Takvim / Neleri Takipte Olacağız?
 14 Mayıs – Güney Afrika - Mart ayı madencilik üretimi
 14 Mayıs – Polonya – Nisan ayı TÜFE
 14 Mayıs – ABD – Nisan ayı üretici fiyatları
 15 Mayıs – ABD – Nisan ayı sanayi üretimi
 15 Mayıs – Çek Cumhuriyeti & Polonya – Birinci çeyrek GSYİH öncü tahminler
 15 Mayıs – Rusya & Ukrayna - Birinci çeyrek GSYİH öncü tahminler
 17 Mayıs – İsrail – Birinci çeyrek GSYİH
 18 Mayıs – Ukrayna – Nisan ayı sanayi üretimi
 19 Mayıs – Güney Afrika – Birinci çeyrek işsizlik
 19 Mayıs – ABD – Nisan ayı konut başlangıçları ve izinleri
 20 Mayıs – Türkiye – Para politikası kurulu toplantısı
 20 Mayıs – Rusya – Nisan ayı sanayi üretimi
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Feragatname
Bu değerlendirmeler her zaman aşağıdaki feragatnameye tabidir.
Bu materyal, bir Allianz şirketi olan Euler Hermes SA tarafından yayınlanmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır, tavsiye amaçlı
değerlendirilmemelidir. Bu bilginin alıcıları kendi bağımsız değerlendirmelerini yapmalıdır ve sadece bu bilgilere dayanarak harekete
geçmemelidir. Bu materyal, bizim onayımız olmaksızın çoğaltılmamalı ve hiçbir belgeye eklenmemelidir. Yasaklanmış olabileceği hiçbir yargı
alanında dağıtımına kalkışılmamalıdır. Bu bilginin güvenilirliği bağımsız olarak Euler Hermes tarafından doğrulanmamıştır ve bilginin doğruluğu
ile tamamlığı hakkında Euler Hermes hiçbir şekilde (söyleyerek veya ima yoluyla) temsil veya garantide bulunmamakta, bu bilgiye güvenmek ve
onu kullanmak aracılığıyla doğabilecek hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğü kabul etmemektedir. Aksi belirtilmedikçe, sadece Euler Hermes Finans
Departmanı’nın tüm görüş ve tahminleri bu tarihten itibaren hiçbir bildirim olmaksızın değiştirilebilir. Euler Hermes SA, Fransa Mali Pazar Yetkilisi
tarafından yetkilendirilmiş ve düzenlenmiştir.
Bu değerlendirmeler aşağıdaki feragatnameye tabidir.
Geleceğe Dair İfadelerle İlgili Temkin Notu: Burada yer alan ifadelerin bazıları gelecekle ilgili beklentiler ve yönetimin mevcut görüş ve varsayımlarına
dayalı ileriye dönük ifadeler olabilir. Bu ifadeler bilinen ve bilinmeyen riskler içerdiğinden bu durum, gerçek sonuçların, performansın veya
olayların, bu ifadelerde belirtilen veya ima edilenden farklı olmasına yol açabilir. Metin içeriği gereği ileriye yönelik ifadelerin yanı sıra, “olabilir”,
“olacaktır”, “olmalıdır”, “beklenmektedir”, “planlanmaktadır”, “amaçlanmaktadır”, “beklemektedir”, “inanmaktadır”, “tahmin etmektedir”,
“öngörmektedir” veya “devam etmektedir” gibi kelimeler ileriye yönelik ifadelere örnek teşkil etmektedir. Gerçek sonuçların, performansın veya
olayların, bu ifadelerde belirtilenden farklı olmasına yol açan sebepler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şöyle sıralanabilir: (i) genel ekonomik
koşullar özellikle de Allianz SE’nin temel iş kolundaki ve ana pazarlarındaki ekonomik koşullar, (ii) gelişmekte olan piyasalar da dahil olmak üzere
finans piyasalarının performansı, (iii) sigortalı zarar olaylarının ciddiyeti ve sıklığı, (iv) hastalık ve ölüm oranları ve trendleri, (v) kalıcılık seviyeleri,
(vi) kredi temerrütlerinin boyutu (vii) faiz oranları, (viii) Euro-Dolar paritesi de dahil olmak üzere döviz kurları, (ix) değişen rekabet düzeyleri,
(x) para yığılması ve Avrupa Para Birliği de dahil olmak üzere kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklikler, (xi) Merkez Bankalarının ve/veya yabancı
hükümetlerin politikalarındaki değişiklikler, (xii) şirket alımlarının etkileri ve ilgili birleşme konuları, (xiii) yeniden yapılanma önlemleri ve (xiv) genel
rekabet faktörleri (her durum için yerel, bölgesel, ulusal ve/veya global bazda). Bu faktörlerin çoğunun terörist faaliyetlerin sonucunda meydana
gelmesi veya kuvvetlenmesi daha muhtemeldir. Burada bahsi geçen konular zaman zaman Allianz SE’nin ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar
Komisyonu’na sunduğu dosyalarda açıklanan riskleri ve belirsizlikleri de içerebilir. Grup, burada yer alan geleceğe dair bilgilerin güncellenmesi
konusunda hiçbir yükümlülük üstlenmemektedir.
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