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Evvelsi gün yazımıza taziye ile başlamıştık. Maalesef bu sefer de iki gencecik can daha terör kurbanı oldu. IŞİD ve PKK saldırıları devam ediyor. Ortalık karışıyor. Hepimize aklıselim ve sabır dilemekten başka bir şey gelmiyor.
İran nükleer anlaşması konusunda bir iki yorumdan sonra bu üzücü duruma geri döneceğim.
Beşiktaşlı iktisatçı sevgili Emre Deliveli, Daily News’deki son yazısında (İngilizce) İran anlaşmasının Türkiye ekonomisi üzerindeki olası etkilerini kaleme almış. Sn. Deliveli’nin Türkiye ekonomisi hakkında görüşlerine büyük oranda katıldığım için yazısından yola çıkar küçük bir değerlendirme yapmak istedim. Emre İran etkisi temelde ikiye ayırıyor. Birincisi Petrol arzındaki artış
ile beraber enerji maliyelerindeki düşüş. Kabul edildiği üzere petrol fiyatlarındaki yüzde onluk bir düşüş cari açığı %0,5 kadar
düşürüyor. Deliveli bunun en kesin ve en önemli etki olduğunu düşünüyor.

Diğer taraftan İran ile olan Ticaretin artmasından gelecek katkı var. Burada durum biraz daha belirsiz, etki ise daha az gözüküyor. 2014 yılında İran’a ihracatımızın toplam İhracat içinde payı sadece %2,5 düzeyindeydi. Dolayısıyla, Deliveli bunun iki katına çıkması halinde bile Türk ekonomisine cüzi katkıda bulunmasını bekliyor.
Genel olarak bu noktalara katılıyorum. Ancak iki önemli nokta var: Birincisi sınır ticareti orada bulunan halka büyük katkıda
bulunacak. Bunun önemi iktisadi olmaktan öte sosyal. İkincisi İran’a doğrudan yatırımımız da artacaktır. Ne miktarda nasıl olur
elbette kesin bir şey söylenemez. Ancak Türk işadamlarının bölgeyi tanıma, kültüre yakın olma ve Türkçe bilme gibi önemli
avantajları var. Üstelik ne olursa olsun komşu ülkenin büyümesi ve/veya komşu ülkeyle ticaretin kolaylaşması Türkiye’ye pozitif yansır.
Dolayısıyla orta ve uzun vadede ben daha ümitliyim. Elbette özellikle Avrupa ülkeleri çoktan bu anlaşmanın hazırlıklarını yapmış ve hatta ticari heyetlerini yollamış durumda. Ancak Türklerin avantajı daha gözü kara (hatta bazen fazla gözü kara) olmaları. Yunanistan’a bu kadar can çekiştiren Almanların İran’da çok hızlı davranmaları kolay değil.
Şimdi başa dönelim. İran meselesi de diğer bütün son haftalardaki gelişmeler gibi meydana gelen terör olaylarının karanlığında kalmış durumda. Yabancı yatırımcılar alabileceklerinden fazla risk olduğunu düşünüyorlar. Borsadaki düşüş ve hisse senetlerinin ucuzlaması da Financial Times’da yazıldığı üzere yabancılar açısından bir alış fırsatı olarak gözükmüyor. Bu durumdan
çıkış ancak güçlü bir koalisyon oluşturulmasıyla olabilir. Siyasi figürler ucuz siyasi rant peşinde koşmaktan vazgeçerlerse bu
mümkün hale gelir. Yoksa bir erken seçim bu ortamı daha da körükleyecektir.
Umarım aklıselim galip gelir ve güçlü bir uzlaşma hükümeti kurulur.
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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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