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Makro değerlendirmeler
Son yazımızda temel makroekonomik göstergeleri daha ayrıntılı olarak inceleyeceğimizi söylemiştik. Bu aya büyüme rakamını mercek altına alarak başlıyoruz.



Büyüme

2016 ortalama büyüme beklentisinin genel olarak % 3 – 3,5 aralığında. Bu Türkiye için zayıf bir büyümeye işaret ediyor elbet. Ancak yabancı yatırımcı bir süredir Türkiye’ye ürkek yaklaşıyor. Hem siyasi gerilimler, hem TCMB’nin bağımsızlığına olan inancın kaybolması, hem ekonominin hükümetin odağından
çıkması, hem de (eğer söylentiler doğru ise) ekonomi yönetiminde var olan çift başlılık yatırımcıları korkutuyor.
Böyle bakıldığında bu sene için aslında %3 - 3,5 büyümenin çok da kötü olmadığını söyleyebiliriz. Elbette ihracat performansımızdaki düşüş, turizm sektöründe yaşanan son derece olumsuz gelişmeler işimizi
daha da zorlaştırıyor.
Ancak, daha önemlisi aşağı yönde risklerin hem gerçekleşme olasılığı nispeten yüksek hem de riskler
çok büyük. Suriye sınırında yaşananlar ve halen söylenti düzeyinde olan yönetimdeki çift başlılık Demokles’in kılıcı gibi başımızın üstünde sallanıyor. Bu ortamda Türk lirasında varlık taşımak çok riskli olabilir.
Zira AKP’de bölünme veya Suriye’deki savaşa daha yoğun müdahil olma riskleri gerçekleşirse hem 2016
yılı büyümesi hem de TL’nin değeri büyük darbe alacaktır.
Son olarak, Suriye ve Hükümet meselelerinden bağımsız, TCMB’nin faiz konusunda alacağı karar bahsedilmesi gereken bir başka değişken. Şu anda Cumhurbaşkanının keskin görüşleri sebebiyle artış
mümkün gözükmüyor. Faizlerin artmaması normalde büyüme açısından iyidir elbet. Ancak ülkemizde
faiz artışının olmaması artık bir siyasi müdahale olarak görülmeye başlandı ve düşük faizler büyüme üzerinde beklenenin tersi etki yaratıyor. İktisat kitaplarına faiz/büyüme ilişkisini terse döndüren ülke olarak
geçeceğiz.
Bütün bu değişkenler ışığında 2016 büyüme beklentilerimizi özetlersek:
Normal senaryo (Hükümet istikrarlı; Suriye’ye Türk müdahalesi sınırlı; TCMB baskı altında): % 3-3,5
Kötü senaryo (Hükümet istikrarsız; Suriye’de savaşın içindeyiz; TCMB faiz indiriyor) : % 2-3
İyi senaryo (Hükümet istikrarlı; Suriye’de barışçıl çözüm; TCMB bağımsız) : %3,5-4,5

Yıldırım KIRGÖZ
Başanalist

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:
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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