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Makro değerlendirmeler
FED Kararı
Dün akşam (16 Aralık 2015) FED beklendiği gibi neredeyse on yıl aradan sonra ilk kez faiz artırdı. Komite üyelerinin 2016 yıl sonu için medyan politika faizi tahmini %1,375 oldu ; 2017 sonu için medyan tahmin %2,6’dan %
2,4’e; 2018 sonu için %3,4’ten %3,3’e düşürüldü. Uzun vadeli faiz tahmini orta noktası %3,5 seviyesinde değişmedi.
Artışın yanında sunulan yorumların beklenenden daha “güvercin" olduğu kanaati hâkim. Özellikle “gerçekleşen”
enflasyona bakılacağı vurgusu (“actual” inflation cümlesine ilk defa vurgu var) 2016’da faiz artışının ılımlı olacağını
kesinleştirmiş gözüküyor.
Piyasalar Yellen’in “faiz artırımı+yumuşak yönlendirme” kokteylini sevmiş gözüküyor. Borsalar yükselişte. Euro biraz değer kaybetmiş olsa da 1.10’luk mıknatıs noktasından fazla ayrışması beklenmemeli.

Bize etkileri
Karar öncesi en çok dalgalanan para birimi olan TL, kararın pozitif etkilerinden de en çok faydalanan parite oldu. Bu
iyi mi, kötü mü tartışılır. Sonuç olarak dalgalanmanın boyutunun artması aslında ekonomiye olan güvenin azlığından kaynaklanıyor. Özellikle de yabancı yatırımcıların kaygılarının göstergesi. Bu durumda TL’nin yine rüzgarda
savrulan yaprak gibi bir aşağıya, bir yukarıya gitmesine fazla şaşmamalı. Ancak orta uzun vadede eğilim TL’nin
değer kaybetmesi yönünde olacaktır. Yapısal sorunlarımız üstüne bir de Rusya, DAEŞ ve Güneydoğu problemleri
eklendi. Hükümetin işi hiç kolay değil.

Petrol fiyatları ve Türkiye
ABD’den gelen Amerikan petrolünün ihracatına izin verilmesi haberi fiyatları biraz daha düşürdü. Elbette Türkiye
gibi enerji ihtiyacının önemli miktarını petrol ve doğal gaz ithal etmek zorunda olan bir ülke için bu cari açık açısından iyi bir haber. Ancak düşük petrol fiyatları iki yoldan Türkiye ekonomisine olumsuz yansıyacaktır: Birincisi inşaat
sektörümüzün yurtdışı yatırımlarının büyük bölümü petrol ve doğalgaz ihracatçısı ülkelerde. Türkiye Müteahhitler
Birliği’nin 2014 yılı raporuna göre sıralama yıldan yıla oynaklık gösterse de, inşaat sektörü açısından önemli ülkeler
Katar, Cezayir, Irak, Türkmenistan, Rusya, Libya, Azerbaycan ve Suudi Arabistan gibi ülkeler. Dolayısıyla, İnşaat
sektörünün işi 2006’da giderek zorlaşacak. Yeni projeler azalacak.
İkincisi, bütçeleri petrol gelirlerine bağımlı ülkeler yurt dışı piyasalardan varlıklarını geri çağıracaklar (Suudi Arabistan, Katar vb.). Bu da özellikle gelişen piyasalarda sert düşüşler getirebilecek. Dolayısıyla petrol fiyatları düştü diye
fazla sevinmeden ve itinayla yolumuza devam etmemiz lazım.
Kısacası, 2016’da zor bir yıl bekliyor bizi. Dalgalı ve fırtınalı sularda seyredeceğiz. Aman dikkat.
Yıldırım KIRGÖZ
Başekonomist

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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