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Öncelikle şimdiden yeni Meclis’in ülkemize hayırlı olması dileğiyle başlayalım. Gerçi piyasalara bakılırsa
şimdiden hayırlı olmuş gibi. Grexit’ten uzaklaşmanın olumlu etkisiyle de beraber sanki piyasa oyuncuları
istikrarlı bir koalisyon hükümeti kurulmuş gibi davranıyorlar. Ancak dikkat. Eğer yarın yine karamsar addedilen siyasi gelişmeler yaşanırsa (Meclis Başkanı seçimi dahi çalkantı yaratabilir) Türkiye piyasalarında
sert düzeltmeler görebiliriz…. Diyordum ki AB tarafında söylemler yine karamsarlığa döndü. Yani iki dakika ekrandan gözünü ayırmaya gelmiyor.
Yine de biz şunu hatırlatalım. Financial Times’da yayınlanan Barclays yatırımcı anketine göre, ankete cevap veren 899 yatırımcı arasından sadece %23’ü Yunanistan’ın EURO’dan çıkacağını düşünüyor. Bundan
da öte sadece %20’si bunun önemli bir sorun teşkil edeceğini söylüyor. Çin’in büyümesindeki yavaşlama
en büyük risk olarak ortaya çıkarken, büyüme beklentilerinin üstüne çıkması beklenilen bölge öncelikle
AB! Dolayısıyla Grexit’e çok fazla kafa yormadan öncelikle ülkemizdeki siyasi gelişmelere dikkat vermekte
fayda var. Siyasetin bizi götüreceği noktada ise ekonominin nasıl yönetileceğine bakarak belki önümüzü
daha iyi görebiliriz.
Daha önceki notlarımızda da söylediklerimizi tekrar ederek bitirelim: Yüksek oynaklık, yüksek risk, yüksek
kar dönemindeyiz. Adımlarınızı dikkatli atın ve teknik analizlere ve özellikle destek ve dirençlere dikkat
edin.
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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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