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En iyisi kemerleriniz oturduğunuz sürece bağlı kalsın…
Ekonomi kanallarında yorum yapan uzmanların belirli ortak paydaları var. Bunlardan bir tanesi daha önceki yazılarımızda değindiğimiz yeni bir “hikaye” gerekliliği. Hikaye nedir sorularının ayrıntısına tekrar girmeden bazı temel noktaları
gözden geçirelim:
1.

Hikaye’den kasıt iyi bir hikaye. Yani onlarca alternatif yatırım arasından Türkiye’yi seçmek için yatırımcıların ileriye

yönelik iyimser beklentileri olması lazım. Bu beklentiler sağlam temele dayanan iyi hikayelerle desteklenebilir. Daha somut
olarak, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki yıllarda hangi şekli almasının beklendiği ve bu dönüşümün kimler tarafından
nasıl yönetileceğinin biliniyor olması, ve bu değişim biçimin akla yatkın olması şart.
2.

Yurt dışından Türkiye’ye doğru bakanlar böyle bir hikaye görmüyor. Aslında işin kötüsü bırakın böyle bir hikaye gör-

meyi, tam tersine bir korku filmi senaryosu görüyorlar.
3.

Geçen hafta Financial Times tarafından düzenlenen Türkiye Zirvesi’ne katılan yabancı yatırımcıların ortak kaygısı İŞİD

ve seçimlerden sonra ekonomi dümeninin kimin elinde olacağıydı. Bir katılımcı bana nasıl olur da İŞİD bu toplantının ana
meselelerinden biri olmaz diye sordu. Elbette Türkiye’de yaşayan bizler her ne kadar İŞİD tehlikesinin farkında olsak da
ekonominin sıhhati açısından öncelik taşıyan bir mesele olduğunu düşünmüyoruz. Ancak yabancı yatırımcılar, özellikle de
Türkiye’de yerleşik olmayan yatırımcılar olaya böyle bakmıyor. Üstelik Babacan/Köşk ve Başçı/Köşk çekişmeleri; üstelik bunun üstüne Yiğit Bulut’un ekonomide daha fazla söz sahibi olma ihtimali onları dehşete düşürüyor.
4.

Zirve’de bir diğer ilginç nokta da kapanış konuşmasıydı. Herhalde Abdullah Gül nihayet siyasete bir şekilde girmeye

karar vermiş ki Zirve kapanış konuşması siyaset kokuyordu. Güçlü Cumhurbaşkanlığı sorusuna cevabı ise manidar ötesiydi!
Peki neden şimdi? Acaba Haziran seçimlerinden sonra AKP içerisinde kopmalar mı olacak? Acaba 11. Cumhurbaşkanının
böyle bir beklentisi mi var?
Bu çerçeveden çıkacak sonuç öncelikle şu: “Efendim bizim borsamızın seviyesi değerinin çok altında”; “TL böyle bir seviyeyi
hak etmiyor” vb. yorumlar maalesef teknik olarak doğru olsalar dahi bu durumun fiyatlara yansıması zor gözüküyor. Televizyona çıkan analistler sanki Cumhurbaşkanı ile Başçı öpüşüp barışsa her şey yoluna girecekmiş havasında. Oysa durum
daha vahim.
Olayı şöyle özetleyelim: Pilottan şüpheniz var, co-pilot tek başına uçmaktan korkar gibi, uçak eskimeye başlamış,
yolcular tedirgin, yol üzerinde sık sık türbülanslar var ve uçak sallanırken yapılan anons “merak etmeyin uçak aslında sallanmıyor” düzeyinde. Ama siz siz olun kemerlerinizi ikaz lambaları söndüğü müddetçe bile bağlı tutun. 2015’te yolumuzda
türbülans çok. Haziran’da FED faiz artıracak, seçimlerden çıkan sonuç istikrar getirmeyecek, Kürt meselesi HDP barajı aşsa
da aşmasa da çözülmemiş olacak, Dolar/TL 3 seviyesine gelince dahi kimse şaşırmayacak, ekonomi yönetimi başsız kalacak
ve içinde bulunduğumuz uçak inişine devam edecek…
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca
yayımlanması zorunlu olan Uyarı notu:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.
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