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Schadenfreude ya da Gülme Komşuna Gelir Başına…..
Türkiye artık genç bir demokrasi değil. Türkiye Cumhuriyeti ilan edileli yakında bir asır olacak. Ancak modern dünyaya ekonomi vasıtasıyla eklemlenmemiz nispeten yeni bir olgu. Hele fındık fıstık ihraç eden ülke olmaktan çıkıp, motorlu taşıt, makine ve tekstil ihraç etmemiz
henüz yirmi yılı doldurmamış bir süreç. Küçük bir hatırlatma; 1980 yılında ihracatımızın %13’ü fındık, %11’i pamuk idi…
Özellikle 2000’li yıllarda ivmelenen ihracat ve TL’nin değerli olmasının da getirdiği katkıyla yükselen kişi başı Gayri Safi Milli Hasılamız ülke
olarak kendimize olan güvenimizi artırdı. Hele ki 2008 krizinden sonraki senelerde büyüme oranı dünyanın ilk üçüne girdiğinde hepimizin
ama özellikle de hükümetin, biraz da haklı olarak, koltukları kabardı.

Ancak bu başarıdan doğru dersleri çıkarmadık. Biraz şımarık bir ergen gibi davranmaya başladık sanki. Birdenbire Bakanlarımız her
görüştükleri gelişmiş ülke temsilcilerine ders vermeye başladılar: “Bakın biz bu işi biliyoruz. Sizden akıl almaya ihtiyacımız yok. İsterseniz biz
size yardım edelim…” Elbette hem Avrupa ekonomilerinin hem de ABD ekonomisinin içinde bulunduğu açmaz da bu tavrın alınmasında bir
etkendi. Bir nevi Schadenfreude durumu yani. Başkasının acısından keyif alma. Fenerbahçe ve Galatasaraylılara çok tanıdık gelecek bir duygu.
Ama bizim atalarımız iyi düşünmüşler ve demişler ki gülme komşuna, gelir başına. Biraz da elde ettiği ilk başarıyla şımarmış bir ergen gibi her
şeyi biliriz havalarına girdik. Şimdi ise rüzgâr döndü. Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik devletleri toparlarken biz patinaj yapmaya başladık. 28 Nisan’da Bloombergview’de yayınlanan Metthew Winkler’in yazısının başlığı da (Yatırımcılar Türkiye’ye olan Güvenlerini Kaybediyorlar) bu duruma dikkat çekiyordu. Artık Türkiye’nin ismi daha çok Arjantin, Ukrayna ve Yunanistan ile beraber anılır oldu.

Türkiye’ye ve Türk lirasına yatırım yapacakların, kısacası uluslararası piyasanın hükümete ve Cumhurbaşkanına güveni kalmadı ve
Dolar'daki yükseliş daha doğrusu TL'deki değer kaybı artık açıklanacak ekonomik verilerden bağımsız sürecek gibi duruyor. Zaten verilerin de
iyi gelme ihtimali pek yok. Önümüzdeki seçimlerin sonuçlarının belli olmaması ve özellikle ekonominin yönetiminin kime teslim edileceğinin
bilinmemesi huzursuzluk yaratıyor. Bu koşullarda MB faiz artırırsa (seçimlerden önce yani 20 Mayıs’ta) çok da şaşmamalı zira Türk Lirasındaki
değer kaybının önüne geçebilecek tek politika bu.

Kaldı ki ben hala FED’in Haziran’da faiz artıracağına inanan ender iktisatçılardan biriyim. Öyle olursa TL’nin kaybı akıl almaz boyutlara
varabilir. Şu anda dahi sepet kur tarihi rekorunu kırmakla meşgul. Bir de ABD’nin faiz artırdığını düşünün…
Biz yine de yazımızı olumlu bir haberle bitirelim: Yemeksepeti 589 Milyon Dolar’a yabancı bir yatırımcıya satıldı… Darısı teknoloji şirketlerimizin ilk Milyar dolarlık satışına.
Yıldırım Kırgöz
Baş Ekonomist

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 rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, 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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