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SEÇİMLERİN TÜRK LİRASI VARLIKLARA OLASI ETKİLERİ

Seçim sonuçlarına bağlı olarak fiyatlamaları yaşayacağımız yurt içi piyasalar için ilk yorumlarımı paylaşmak
isterim. Son 13 yıldır tek parti hükümeti ile idare edilen Türkiye'de sandıktan tekrar ezici bir AKP üstünlüğü ve tekrar tek başına iktidar yetkisi çıktı, yüzde 49,4 yaklaşık oy alan AKP'nin şimdi ekonomi yönetimini nasıl şekillendireceği merak edilecek. Ali Babacan'ın sorumluluk alanı ne olacak ya da ekonomi takımının içinde olup olmayacağı
konuşulacak.
Seçim öncesinde tek parti hükümetine yüzde 20'lik bir ihtimal veriliyordu. Bu gerçekleşme ile beraber Türk varlıklarına ilk etapta ciddi bir alış geleceğini tahmin ediyorum. Varlık bazında bakarsak fiyatlamaların 7 Haziran öncesine dönmesini beklemek doğru olabilirdi, ancak o gün ile bugün arasında gerek yerel gerek küresel konjünktür anlamında çok büyük farklılıklar var.
Seçim öncesi 2,9100 TRY/USD seviyelerinde trade eden USD TRY karşısında yüzde 3'e yakın değer kaybederek
haftaya başlayabilir, yani rakamsal olarak 2,8300 görmemiz mümkün. Tabii 7 Haziran öncesi 2,68'li seviyelere dönüşümüz şu birkaç sebepten zor olacaktır: 1. ABD Merkez Bankası FED uzun zamandır piyasaları sıkılaştırıcı anlamda bıçak sırtında götürmekte, bu da tabii bizim gibi dış kaynak bağımlısı olan ülkeleri olumsuz etkilemekte. 2. Komşu ülkelerle yaşanan bazı problemler biraz daha büyüdü. 3. İçerde yaşanan terör olaylarının özellikle seçim öncesi
sona erip ermeyeceği. 4. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bakış açısı.
Yüzde 20 fiyatlanan tek parti hükümeti neticesinde BIST-100 tarafında yaklaşık yüzde 10'luk bir kar potansiyeli olduğu konuşuluyordu. 79 000 seviyelerinden kapanan BIST 100'de ilk reaksiyon olarak yüzde 5'lik bir yukarı hareket
görebiliriz. Burda da esasında belki ehemiyetsiz gibi görünüyor ama ekonominin kumanda noktasında olacağı en
önemli hususlardan biri.
Son zamanlarda Türkiye'ye giren ama O/N da kalmayı tercih eden yabancı para yarın başta uzun kağıt olmak üzere
bonolara da girecektir. Gösterge kağıtta ben ilk etapta yüzde 9,5 bileşik seviyelere gerileyeceğimizi düşünüyorum.
Tabii bu faiz ve dövizdeki gelişmeler başta banka kağıtları olmak kaydı ile tüm borsaya yansıyacaktır ki, bu da yukardaki tezimi doğrular nitelikte.
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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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