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Yunanistan’daki Karışık Görünüm Devam Ediyor.
Yunanistan’ın Maliye Bakanı Yanis Varoufakis Troyka ile müzakere etmeyeceklerini ve mevcut anlaşmalarını uzatmayacağını açıklamasıyla beraber geçtiğimiz hafta ECB’nin fonlama karşılığında Yunan Tahvillerini kabul etme uygulamasını ani bir kararla iptal etti. Piyasalarda şok etkisi yaratan bu kararın sonrasında Maliye Bakanı Varoufakis Yunan Bankacılık
siteminin güvende olduğunu açıklamalarına karşın başta Atina Borsasında %9,3 düşüş görülürken Euro Bölgesi Ülkelerinin
borsaları da gerileme kaydetti.
Peki Maliye Bakanı Yanis Varoufakis’in müzakere ye oturmak istemediği AB’nin Troyka ‘sı tam olarak ne ve Syriza/
ANEL hükümeti neden bu yapıya karşı? Troyka AB Komisyonu, ECB ve IMF’in 2008’de Euro Bölgesinde yaşanan büyük kriz
sonrasında ortaya çıkmış bir iş birliği yapısı. Karar Alıcı ve güçlü anlamını taşıyan bu yapı ilk kez Yunanistan’a 2010 yılında
240 Milyar Euroluk bir kurtarma kredisi sağlamış bunu karşılında Yunanistan'da bütçe kesintisi ve kamu iktisadi teşekküllerinde özelleştirmeye gitmişti.2010 yılındaki anlaşma 28 Şubat’ta sona eriyor. Başbakan Tspiras ve Maliye Bakanı'nın kesin
duruşları ve söylemlerinden Yunanistan’ın anlaşmayı uzatmayacağını gitmeyeceği net olarak ortaya konulsa ’da ECB’nin
uyguladığı kesinti ile Yunanistan acil likidite ihtiyacını nasıl karşılayacağı konusu piyasalar tarafından merak edilir durumda.
Syriza/ANEL Hükümetinin kemer sıkma politikası karşıtı ve özelleştirilme karşıtı olduğu biliniyor. Koalisyon Hükümeti Kamu
Enerji Şirketi ve Dağıtım Şirketi ile birlikte özelleştirilme projesi içinde olan Pire ve Selanik limanlarının özelleştirilmesini
durdurmuştu.
Bu hafata içi gerçekleşen Almanya-Yunanistan Maliye Bakanlarının ikili görüşmesi bütün bu karışıklıkların nasıl yön
alacağı konusunda endişeleri arttırmıştı ancak toplantının geneline baktığımızda hükümetler arasındaki ilk resmi görüşmeden olumlu sinyaller ortaya çıkmadı. Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Troyka ile Yunanistan’ın
görülmelerinin olmasının gerekliliğine, Yunanistan'daki reformların ve yatırımların kaçınılmaz olduğuna değinen Alman
Maliye Bakamı kısacası Yunan Maliye Bakanı ile farklılıkları ve anlaştıkları noktalar üzerinde mutabakata vardıklarını belirtti.
Yunanistan’ın Euro Bölgesi krizinden en çok etkilenen ülke olduğuna ve o zamandan süregelen zamana kadar aldıkları yollar için saygı duyulması gerektiği ifadelerini kullandı.
Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis ve Başbakan Tspiras’ın borç konusundaki agresif tutumları piyasaların dikkatini
çekerken bu durumdan taviz verip vermeyecekleri piyasalar tarafından merak ediliyor. Euro Bölgesinin problem çocuğu
olan Yunanistan’da durmak bilmeyen sorunların devamının geleceği endişesi piyasaya yön verir durumda olmaya devam
edecek gibi gözüküyor.
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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:
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.
Bu 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.
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