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“2011 Makroekonomik Beklentiler Paneli” Yapı Kredi
Portföy’ün Katkılarıyla Gerçekleştirildi

2011 yılında dünya ve Türkiye ekonomilerinde yaşanabilecek gelişmeler ve makroekonomik
beklentiler hakkında görüşlerin paylaşıldığı “2011 Makroekonomik Beklentiler Paneli” Yapı
Kredi Portföy ve CFA Society of Istanbul işbirliğiyle gerçekleştirildi.
Yapı Kredi Plaza Konferans Salonu’nda düzenlenen panelde, açılış konuşmasını Yapı Kredi
Portföy Genel Müdürü Gülsevin Yılmaz yaptı. CFA Society of Istanbul Başkanı Onursal Yazar’ın
konuşmasının ardından başlayan panelde değerli ekonomistler Sayın Cevdet Akçay, Sayın
Refet Gürkaynak ve Sayın Murat Üçer, 2011 yılına ilişkin makroekonomik beklentileri ve
görüşlerini paylaştı.
Yapı Kredi Başekonomisti Doç. Dr. Cevdet Akçay panelde yaptığı konuşmada “2010
senesinden 2009 daralmasının baz etkisini de kullanarak kuvvetli temelleri üzerinde yüksek
büyüme ile çıkan Türkiye, kendisini politika ve yönetim bazlı ayrıştırma fırsatına 2011 yılında
daha da kuvvetli bir şekilde sahip olacak. Bu fırsatın doğru kullanılması halinde kriz sayesinde
hızlı bir şekilde normalleşen faiz ortamının da etkisi ile, sürdürülebilir büyümenin önünün
Türkiye’de ilk defa bu kadar açık olma durumunda olduğunu belirtmek gerekiyor. İyi
yönetilmesi gereken riskler var ancak şu an bu alanlarda bir bozulma işareti de
görülmemekte. Artan cari açığın ve döviz kurunun doğru ve statik olmayan, zamanlararası
(intertemporal) bir yaklaşımla değerlendirilmesi doğru olacaktır, bunun da çok fazla
yapılmadığı görülüyor.” diye konuştu. Global Source Türkiye Danışmanı Dr. Murat Üçer ise

Türkiye'nin global krizden etkilendiğini, ancak krizden genelde rüştünü ispatlamış olarak çıktığını
vurgulayarak, "Şu anda temel meselemiz görece bir başarıyı yönetmek. Global ekonomide ciddi
riskler var ama Gelişmekte Olan Piyasalar dostu ortam bizi bir müddet daha sürükler, 2011 için
genelde rüzgar olumlu" dedi. Aşırı ısınma, cari açık gibi bildik kırılganlıkların tekrar ortaya çıktığını ve
bunu sürdürülebilir gözükmediğini ekleyen Sayın Üçer, Türkiye'nin reform hikayesini netleştirmek
geretiğini ve seçimlere kadar bu seyrin devam edeceğini öngörürken, seçim sonrasında çıkan resme
göre görünümün bugünkü gibi nispeten olumlu olması durumunda not arttırımının gelebileceğini
belirtti.

Yapı Kredi Portföy Hakkında
Dünya’nın önde gelen derecelendirme kuruluşlarından olan Fitch Ratings’ten Varlık Yönetimi
alanında yüksek standartları ifade eden “M2+(TUR)” Notu ile derecelendirilen Yapı Kredi
Portföy, Koç Holding ve UCI’nın eşit paylarla sahip olduğu Koç Finansal Hizmetler Grubu’nun
(KFS) portföy yönetimi şirketidir. Şirket, Kasım 2010 itibariyle toplam 5,8 milyar TL büyüklüğünde
36 adet yatırım fonu yönetmektedir. Şirketin yönetimindeki toplam varlıklar ise Özel Portföy
Yönetimi hizmetindeki varlıklar ve Bireysel Emeklilik Fonları ile 8,7 milyar TL’ye ulaşmaktadır.

CFA Institute Hakkında
CFA Institute dünyada yatırım profesyonellerini çatısı altında toplayan kar amacı gütmeyen
en büyük organizasyondur. 137 ülkede 100.000’in üzerinde üye ve yerel derneklerle yatırım
sektöründe en üst düzeyde eğitim, etik ve profesyonel standartları belirleyen ve teşvik eden
CFA Institute’un Türkiye’deki temsilcisi CFA Society of Istanbul aynı standartların yurtiçi yatırım
sektöründe yaygınlaşmasına öncülük eder. Her yıl Haziran ayında gerçekleştirilen üç aşamalı
CFA sınavlarını üç yılın sonunda başarıyla tamamlayan ve gerekli iş tecrübesine sahip adaylar
CFA unvanını kullanmaya hak kazanır. Açılımı Chartered Financial Analyst® (Sertifikalı Finansal
Analist) olan unvan yatırımcılar, yatırım mesleğindekiler, işverenler ve düzenleyici kurumlar
nezdinde yatırım dünyasındaki en yüksek eğitim standardı olarak kabul edilir.

