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Piyasalarda Makro Görünüm

Bu hafta içerisinde gelişmekte olan ülke fonlarından önemli miktarda çıkış yaşandı. Kuvvetle muhtemel
bunun bir sebebi MSCI tarafından Çin hisselerinin gelişmekte olan ülkeler endeksine alınmamış olmasıdır. Ancak genel olarak gelişmekte olan piyasalar için güneşli günlerin artık geride kaldığını söyleyebiliriz.
ABD, AB ve Japonya’dan olumlu veriler gelmeye devam ediyor. Bunun sonucunda er ya da geç gelişmiş
ülkelerde faiz hadleri artmaya başlayacaktır. Ucuz paranın yavaş yavaş sonuna geliniyor. Bu durumda para bol ve ucuzken iktisadi yapılarını sağlamlaştıran ülkeler diğerlerinden pozitif ayrışabilir. Her ne kadar
Haziran’da FED’in faiz artırma olasılığı azalmış olsa da 2015 bitmeden artırıma gidileceği neredeyse kesin.
Bu durumda Türkiye seçim sonrası bulutlar dağıldığında çıkacak sonuç ne olursa olsun ekonomi politikalarının dikkatle takip edilmesi gereken yeni bir döneme girecek. Türkiye daha uzun bir süre sadece %3
büyümeyi kaldıramaz. Genç nüfusun ekonomiye kazandırılması ve yeni bir üretim ve ihracat politikasının
bir an önce hazırlanıp uygulamaya konması gerekecek. Bütün bu koalisyon ve azınlık hükümeti tartışmaları arasında ekonominin iplerinin kimin eline geçeceğini takip etmekte fayda var.
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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:
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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