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Dışarıda en önemli konu elbette Yunanistan krizi. Financial Times bugünkü başyazısında Tsipras’ın Yunanistan’ı
uçuruma sürüklediği yazıyor. Acaba gerçekten öyle mi? Bana sanki Yunan başbakanı halkına ölümü gösterip sıtmaya razı edecekmiş gibi geliyor. Zira Grexit’in faturası esas Yunanistan’a kesilecektir. Siyasi irade olduğu sürece EURO’nun dağılması söz konusu bile olmaz. Öyle ya da böyle ve her ne kadar bazen siyasetçiler aksini iddia etseler de
üye ülkeler EURO’dan memnun. Almanlar ucuza ihracat yapıyor, İtalyan ve İspanyollar ucuza kredi buluyor, diğer
birçok ülke daha istikrarlı bir iktisadi yapının keyfini çıkarıyor. En zayıf halkayı çıkarıp zinciri yeniden oluşturursanız,
eskisinden de güçlü olacaktır. Öyle ya da böyle şu aralar Yunanistan yüzünden EURO’ya karşı pozisyon almamakta
fayda var. Daha ileride FED’in faiz artırımı yaklaştıkça EURO’nun zayıflaması muhtemel.
İçeride ise Meclis başkanlığı seçimleri gündeme oturacak. Zira bu seçimle beraber koalisyon çalışmaları temenniler
silsilesi olmaktan çıkıp somut talepler ve öneriler etrafında dönecek. Burada da kısa sürede belirsizliğin bitmesini
beklememek lazım. Herhangi iki partinin uzlaşması, farklı söylemleri üzerinden gidersek, olur ise çok zorlu müzakereler ile olacak. Kaldı ki aklımızın bir köşesinde Türkiye ekonomisinin yapısal problemlerinin koalisyon oldu diye
kendiliğinden çözülmeyeceğini de unutmayalım. Bu çerçevede Türk Lirasının Dolar karşısında aşırı değerlenmesine
kuşku ile yaklaşmakta 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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