21.07.2015

Piyasalarda Makro Görünüm 7

Son iki hafta içerisinde meydana gelen olayların Türkiye ekonomisine olan etkilerini kısaca değerlendirmeden önce
dün Suruç’ta gerçekleşen katliamı lanetleyerek başlayalım. 30’dan fazla gencecik pırıl pırıl cana kıyan zihniyete karşı
umarım herkes birleşir.
Zor da olsa şimdi daha maddi olaylara gelelim.

1.İran ile varılan nükleer faaliyetlerinin sınırlanmasına dair anlaşma orta ve uzun vadede Türkiye için son derece
olumlu olacaktır. Hem Türk firmalarının yeni ve büyük bir pazara daha da rahat açılabiliyor olması, hem de İran sınırındaki doğal ticaret havzaları İran olan şehirlerin elde edeceği sınır ticareti gelirleri Türkiye ekonomisine olumlu katkıda bulunacaktır. Şunu unutmamak lazım: Bölgesel pazarın genişlemesi öncelikle bölge ülkelerine olumlu yansır. Bu
durumda İran ile 5+1 ülkeler arasında varılan anlaşmanın Türkiye açısından son zamanlardaki en olumlu gelişme
olduğunu söyleyelim.
2.Yunanistan ile varılan anlaşma uzun vadede yeterli olacak gibi değil. Sunulan ağır şartlar kısa dönemde yeni siyasi
krizlere yol açacaktır. Bu durumda bu hikayenin bitmediğini ve hala Grexit’in ihtimal olarak masada olduğunu söylemeliyiz. Ancak sonuç ne olursa olsun Yunanistan’daki gelişmelerinin küçük oynamalar dışında dünya veya Türkiye
piyasalarında fazla etkili olmayacağı kanaatindeyim. Grexit’in en önemli etkisi şu anda geride kalmış durumda. Avrupa halklarının zaten birbirlerine karşı son derece kısıtlı olan güven duyguları ortadan neredeyse tamamen kalktı. Almanya’nın takındığı sert ve taviz vermeyen tutum ve Yunanistan’ın önüne konulan ağır koşullar, iki halk arasında
derin yaralar açtı. Bu durumda AB’nin gerçek hedefi olan bir Avrupalı ortak kimliği oluşturma amacı paramparça olmuş durumda. Kısa dönemde her ne gelişme yaşanırsa yaşansın “Avrupa Kimliği” projesi ancak on yıllar geçtikten
sonra tekrar rayına oturacaktır.
3.Koalisyon görüşmeleri kör topal devam ediyor. Halen yatırımcılara yeniden güven verecek iltisadi bir gelişme görmüyoruz. Bu durumda TL’nin değer kazanmasına şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Uzun vadede TL/USD’nin 2.65’in
altında tutunması pek olası değil. Bunun için önce sağlam bir koalisyonun sıkı bir iktisat politikasıyla işlemeye başlaması lazım. FED’in faiz artırımı olasılığının her gün arttığı bir dönemde gelişen ülke para birimlerinin Doların önünde
durmaları çok kolay değiil.
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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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