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Makro değerlendirmeler
2016’ya merhaba
Geçen seneyi FED’in nihayetinde aldığı faiz artırma kararıyla bitirdikten sonra 2016 yılı Çin piyasalarındaki
çalkantının diğer ülkelere, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelere yayılmasıyla başladı. Türkiye açısından zaten
zor geçeceğini tahmin ettiğimiz 2016 yılı, bu sebeple oldukça karamsar başlamış oldu. Son gelen sanayi üretimi ve
enflasyon rakamları da beklenenden kötü. Bu durumda geçen sene sonunda 2016 tahminlerini yapmış uzmanlar şu
ara daha karamsar düzeltme yapmakla meşguldür muhtemelen. Fakat bu yılın ilk yazısında amacımız sene günlük
dalgalanmaların ötesinde bu yıla damgasını vuracak eğilimlere ve sene sonu tahminlerine bakmak.
2016 yılında genel eğilimler
Öncelikle dünkü canlı bomba saldırısı önümüzdeki zor günlerin habercisi. Bu tarz terör saldırılarının yarattığı travma bir tarafa turizm sektörümüz ve özellikle İstanbul (konferans turizmi) ve Antalya (yaz tatili) parlayan yıldızlarımızdan biriydi. Bu sene tüm sektör için ama özellikle öz sermayesi zayıf yatırımcılar açısından gerçek bir test
olacak. Diğer taraftan yabancı yatırımcıların ayak sürümesine yol açan bir gelişme. Elbette bu durum aslında
2015’den beri devam ediyor. Dolayısıyla ekonomik göstergelere yansıması sınırlı kalıyor. Ancak şunu unutmamak
lazım; bu tarz olumsuz gelişmeler Türkiye’nin diğer gelişen piyasalardan negatif ayrışmasını getirecek.
Bu bağlamda ekonomistlerin yıl sonu beklentilerini değerlendirelim. Önce rakamlar:
Enflasyon:

8

Büyüme:

4

Cari Açık:

4

Dolar/TL:

3.2

Bunlar ortalama beklentiler. Burada Borsa ile ilgili herhangi bir rakam yok. Türkiye’de borsayı tahmin etmek kolay
değil. Daha teknik ve kısa dönemli bakmak gerekiyor ve genelde defter değeri ve benzeri verilerde tahminlere fazla
yardımcı olmuyor. Yani olmamasının sebebi özellikle tahmin zorluğundan. En azından benim için. Kaldı ki borsa
yatırımcıların çoğunluğu sene sonu değil bir saat sonra ne olacağının derdinde.
Diğer rakamlara gelince… Enflasyonun çift hanelere yaklaşması veya geçmesi olası gözüküyor. TCMB son verdiği
kararla enflasyonu fazla dert etmediğini açıkça ilan etti. Söylem ne olursa olsun eylem gayet açık.
Büyüme ihracata dayalı olarak % 4 düzeyine yaklaşabilir ancak dış yatırımların azalması ve turizmin aldığı darbe
3,5’un aşılmasını zor gösteriyor.
Cari açık petrol fiyatları bu düşük düzeylerde tutunursa 4’ün altına bile inebilir.
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3.2’lik bir yıl sonu Dolar değeri ise ancak en iyimser senaryonun gerçekleşmesi ile mümkün olur. Yani İçeride huzur
artacak, FED 2 ya da en fazla 3 minik faiz artışlarına gidecek, Çin ve gelişmekte olan ülkelere ilgi devam edecek vs.
Bu varsayımların hepsi bir arada gerçekleşse bile TL’nin diğer gelişen piyasa para birimlerinden negatif ayrışmaması
da şart.
Önümüzdeki yazılarda tahminleri daha ayrıntılı inceleyeceğiz.
Yıldırım KIRGÖZ
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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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