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Makro değerlendirmeler
Seçimler bitti. Tam artık ekonomi politikaları biraz daha ön plana çıkar diyecekken önce hükümetin kurulmasının gecikmesi ve bunun Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında bazı isimler üzerindeki anlaşmazlıktan kaynaklandığı duyumları; sonrasında Rusya krizi yine umut ettiğimiz ekonomiye odaklanma ihtimalinin üzerine tuz biber ekti.
Bunun kısa, orta ve uzun vadede Türkiye üzerindeki etkisi belirsizliğin artması ve öngörülebilirliğin azalması olacaktır. Yatırımcı açısından bu bir yandan riski artırırken, diğer yandan yüksek kazanç VE yüksek kayıp olasılığının da
artması anlamına gelir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde, ta ki siyaset ve ekonomi biraz daha normalleşinceye
değin temkinli olmakta fayda var.
Gelelim bu kargaşa içerisinde önemli iktisadi olayların değerlendirilmesine.

Dünyada Gelişmeler:
FED bu ay faiz artıracak gözüküyor. Bu yöndeki beklentiler gün geçtikçe kuvvetleniyor. İktisadi gelişmelere yönelik
piyasa tepkisini [Beklentiler – Gerçekleşme = Piyasa Tepkisi] formülüyle ifade edersek FED tarafından gelecek
sınırlı bir faiz artırımın Türk lirası üzerinde ancak sınırlı bir etkisi olacaktır zira beklentiler bu yönde ve beklentiler
piyasada her zaman satın alınır. Geçtiğimiz Cuma günü gelen beklentileri aşan işgücü rakamları son tereddütleri de
kaldırmış. ABD ekonomisi her ne kadar enflasyon yaratmakta zorlanmaya devam etse de FED zor zamanda kullanmak üzere elinde biraz mühimmat olsun isteyecektir.
Diğer taraftan ECB’nin geçen hafta gelen açıklamaları görüldü ki beklentilerin altında bir yeni parasal gelişmeye
işaret etmiş. Bunun sonucu Euro/Dolar paritesi Euro lehine hareket etti. Ancak bu hareketin ne kadar sürdürülebilir
olduğuna dair benim şüphelerim var. FED faiz artırırsa 1.10 seviyelerinin sürdürülebilir olup olmadığını göreceğiz.
Benim tahminim paritede fazla kayda değer oynama olmayacağı yönünde. Türkiye açısından bakıldığında, tüm gelişmekte olan piyasalarda olduğu gibi Türkiye de olumsuz etkilenecektir. Ancak Euro/Dolar paritesinde olduğu gibi
bu etki sınırlı kalırsa şaşmamak lazım.

Türkiye’de gelişmeler
Rusya, İran ve Irak ile olan ilişkiler yerlerde sürünüyor. AKP iktidarı döneminde komşularla ilişkilerin ve ticaretin
geliştirilmesi Türkiye’nin en başarılı olduğu konulardan biriydi. Örneğin, aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere Türkiye’nin AB’ye olan ihracatının toplan ihracat içinde oranı 2005 yılında %56,5 iken, 2014 yılında 43,5’a geriledi. Aynı
dönemde Yakın ve Orta Doğu’ya olan ihracatın payı ise 13,9’dan %22,5 düzeyine çıktı (2012’de %27 düzeyini gördüğünü not edelim). Pazarın çeşitlenmesi ve komşularla iktisadi ilişkilerin artması Türk ekonomisine de bu dönemde faydalı oldu. Ancak son zamanlarda komşularımızla olan ilişkilerimiz bozuluyor. Ekonomi açısından olumsuz
gelişmeler.
TÜİK verilerinden türetilmiştir.

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.

Tek tek bazı ülkelere daha yakından bakmak gerekirse, özellikle Rusya krizi yabancı yatırımcıları huzursuz etmeye
devam ediyor. Zaten FED’den faiz artırımı beklentisi ve ECB’nin beklentileri karşılamayan para politikası Türk ekonomisini sıkıştırmaya başlamışken, Rusya ile ilişkilerin kör döğüşüne dönüşmesi endişeleri artırıyor. Bloomberg’in
derlediği verilere göre 2015 yılında toplam 7.6 milyar dolar değerinde varlık çıkışı yaşandı. Bu çıkışın 1,4 milyarı
geçen ay gerçekleşti. Kasım başında tek parti iktidarıyla ülkeye akan varlıklar, Rusya ile yaşanan kriz sonrası derhal
yön değiştirdi.
Diğer taraftan son dönemlerde TÜİK tarafından açıklanacak verileri tahmin etmek gitgide zorlaşıyor. Hem artık burada kendilerine bir hayat kurmuş milyonlarca Suriye vatandaşının ülkemiz ekonomisine etkilerinin zor hesaplanması,
hem kaynağı belirsiz para girişleri ve büyük hata /noksan kalemleri yorum yapmayı da güçleştiriyor. Enflasyon beklenenden yüksek, sanayi üretimi yine beklentilerin üstünde geldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi
üretimi bir önceki aya göre Ekim’de 0,1 arttı. Beklenti 0,6 düşüş idi. Elbette bu veriyle beraber 3. Dönem büyüme
beklentileri de biraz yukarıya çekildi. 3 veya üzeri bir büyüme sürpriz olmayacak.
Ancak uzun dönemde yatırımcı, sanayici ve yenilikçi firmaların önünü açacak yeni bir yapılanmaya gidilmez ise ben
olumlu gelişmelerin geçici; olumsuz gelişmelerin ise kalıcı olacağını düşünüyorum. Başarıyla tarım ürünleri ihracından sanayi ürünleri ihracatçısı konumuna geçtik. Ancak gelişmiş ülkeleri yakalamak istiyorsak yüksek katma değerli
ürün ihraç eder hale gelmemiz lazım. On yıllardır gelişmiş ülkelerle aramızdaki gelir düzeyi farkını kapatamıyoruz.
(Bkz. Dünya bankası verilerinden türettiğimiz grafik) Umudumuz ekonominin tekrar ön plana çıkarak, bilinçli politikalarla bu dönüşümü gerçekleştirebilmesi. Önümüzdeki bir iki ay bize bu alanda ne konumda olduğumuzu gösterecektir.
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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:
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.
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.”
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