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Havalar da siyaset de ısınıyor...
Veri akışının sınırlı olduğu bu hafta, yazımızı siyasi ve makroekonomik gelişmelerin Türkiye’deki yatırımcılar açısından ne anlama geleceğine dair yorumlara ayıralım.
İran P5+1 Nükleer görüşmeleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran ziyareti
Türkiye açısından uzun vadede ciddi etkileri olabilecek görüşmelerin önemli ara aşaması başarıyla geçilmiş gözüküyor. Çözülmesi gereken
ve hatta bir anlaşmaya varılmasını engelleyecek ağırlıkta olan bazı konuların varlığına rağmen İran ve P5+1 (Birleşmiş Milletler Güvenlik
konseyi daimi üyeleri + Almanya) ülkeler arasında varılan ara anlaşma en azından tüm tarafların bir çözüme susamış olduklarını gösteriyor. ABD’nin Orta Doğu’daki dengeleri yeniden inşa ederken İran’a ihtiyacı olacağından, Avrupa ülkelerinin hem Orta Doğu’da dengeler
hem de İran’ın ihracat pazarı olması açısından, İran’ın ise artık belini büken yaptırımlardan kurtularak Batı’ya açılması yönünden anlaşma
önemli. Üstelik İran’daki muhafazakâr kesimin de anlaşmaya yeşil ışık yakıyor oluşu yıllardır belki bir ilk. Dolayısıyla Nihai anlaşma ihtimali
de artmış gözüküyor.
Eğer ki nihai anlaşmaya varılırsa Türkiye ekonomisi açısından muhakkak olumlu sonuçları olacak. Erdoğan’ın İran ziyaretinde üzerinde
durduğu doğalgazdan ziyade İran’a komşu şehirlerimizin sanayicileri ve tüccarları yaptırımlar sebebiyle bir türlü değerlendiremedikleri
potansiyeli nihayet yakalayabilirler.
Siyaseten ne olacağı ise hükümetlerin tutumlarıyla belirlenecektir. Orası karışık. Erdoğan’ın tam da ziyaret öncesi (üstelik çok da haklı olmayan) İran eleştirisi neredeyse ziyaretin iptaline yol açacaktı. Bekleyip göreceğiz.
Türkiye’de ABD İşsizlik rakamları ve buna istinaden FED’in faiz politikası
Türkiye’de nihayet iyi bir veri açıklandı… Gerçi verinin iyiliği beklentilerin yerlerde sürünmesinden kaynaklanıyor aslında. Yine de olumlu.
Ancak sanayi üretiminde bu ay yaşanan %1,7’lik artışın bir trendin başlangıcı olduğunu söylemek maalesef zor. Aynı durum ABD istihdam
verileri için tersten geçerli. Veri beklentilerin çok altında ve uzun zaman sonra 200.000 psikolojik sınırın aşağısında geldi. Fakat işsizlik
artmadı ve daha önemlisi ücretler az da olsa yükseldi.
Kanımca Haziran ayında FED’in faiz artırmamasına güvenenler dikkat etsin. Az ya da çok, öyle ya da böyle bir artış olacak. Hazır AB’de de
olumlu sinyaller yükselmeye başlamışken FED faiz artırımın etkisini görmek isteyecektir. Zaten açıklanan FED tutanakları da ekonomistlerin
beklentilerini önce çekti.
Türkiye’nin sorunu siyasi belirsizlikler ve yatırımcıların güven kaybından mütevellit aşırı oynaklık. Bu da gelip geçici değil. Türkiye’de tüm
ekonomik verilerin aşırı oynaklığına alışmamız gerekiyor. 2015 kayıp bir yıl olacak. Seçime odaklanan hükümetin derin reformlar yapması
zor gözüküyor. Yeni teşvik paketleri açıklamak çözüm değil. Hiçbir zaman da olmadı. Türkiye ekonomisi yüzeysel tedbirlerle ileriye gidebilecek konumda değil artık.
Büyük ve genç nüfusumuz ve coğrafi konumumuz sayesinde her zaman yabancı yatırımcı çekme kapasitemiz var. Zor zamanlarda bile risk
alan yatırımcılar büyük karlar elde edebilirler. Ancak ne büyürüz ne de küçülür. Rant ekonomisi yüzünden kaynaklar yanlış dağılıyor. Teknolojiden kazanan bile arsaya, AVM’ye yatırım yapıyor. Böyle devam ettiği sürece gelişmiş ülkelerle aramızdaki makas kapanmaz.
Ağrı olayları
Zaten ekonomide gidişat sallantılı iken bir de üstüne Ağrı’da yaşanan gelişmeler tuz biber ekti. Seçim yaklaşırken zaten bir odak kayması
beklenir bizim ülkemizde. Hükümetler miyoplaşır ve beyinler seçimler için çalışmaya başlar. Bunun üstüne bir de Türkiye’de siyasi istikrarı
en hızlı ve en derin bozabilecek Kürt sorunu yine hortlarsa seçim dönemine kadar kemerlerinizi bağlayın. TL serbest düşüşe geçer.
Sonuç niyetine
2015 yılı, tahmin ettiğimiz gibi hem üreticiler, hem tüccarlar, hem inşaatçılar, hem de bizim gibi biraz önünü görmeye çalışan iktisatçılar
için öngörülmesi çok zor bir yıl olmaya aday. Ben karamsarlar safında yer alıyorum. İki ana sebepten ötürü: Birincisi, Türk ekonomisini
buralara kadar getiren iktisadi yapının artık yetersiz kaldığını düşünüyorum. Ne yazık ki bu konuda hükümetin herhangi bir düzeltme çabasını da görmüyorum. İkincisi, seçimler beklenenden de karmaşık ve karışık olacak gibi. Ben ve öteki ayrımı ve kavgası büyüyor. İnsanlar
fanatik futbol seyircileri gibi taraf tutuyorlar. Bu durumda ekonomi arka plana itiliyor. HDP’nin parti olarak seçimlere girmesi taşları yerinden oynatmışa benziyor. Toplumumuzun sağduyuya ihtiyacı var. Herkes derin bir nefes alıp aynı gemide olduğumuzu görse ne güzel
olur…
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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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