03 Mart 2015

Yunanistan’da Son durum
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Almanya Parlamentosu tarafından onaylanırken Yunanistan’ın
reform paketiyle birlikte Euro Bölgesindeki piyasalar bir nebze daha rahatlarken; piyasalarda gözler bu sefer
ECB’nin tahvil alım programını başlatacağı tarihe çevrildi.5 Martta gerçekleşecek olan ECB toplantısı özellikle
Yunanistan’ı çok yakından ilgilendiriyor. Bunun nedeni Yunanistan'ın IMF’e olan 1,6 Milyar Euro olan borcundan bir an önce kurtulmak ve IMF ‘in yaptırımlarına uymamak için borcun büyümeye bağlı tahvillerle takas etmesini planlıyor. ECB ve ulusal hükümetlerin ellerindeki Yunan tahvillerinin, büyümeye dayalı veya süresiz tahvillerle takasını önermesi eğer ECB tarafından kabul edilmez veya bir şekilde limit konulursa Yunanistan’ın
ikinci planının emekli maaşlarından ödünç alabileceği ihtimali konuşulmakta. Peki 4 ay süreyle uzatılan programdan sonra neler olması bekleniyor. Kurtarma paketi kesin olarak Haziran’da sona erecek mi yoksa 3. bir
kurtarma paketi yolda mı? Ekonomik görünümün Yunanistan’dan sonra en kritik ülkeleri arasında sayılan Portekiz ve İspanya ülkelerinin yetkililerinden gelen Yunanistan konusundaki agresif tutum dikkat çekici. İspanya
Ekonomi Bakanı Guindos’un dün yaptığı açıklamalar piyasalar tarafından yakından takip edildi. Guindos belki
de ilk defa piyasalarda Yunanistan’ın 3.kurtarma paketine dair açıklamalarda daha kesin konuştu diyebiliriz.
Guindos 3.kurtartma paketinin 50-60 Milyar Euro civarında olacağı ve İspanya’nın bu paket için %13-14 katkı
koyabileceğini düşünüyor. Yunanistan’ın Avrupa Birliğinden başka alternatifi olmadığının da altını çizdi. Yunanistan’ın IMF borcu dışında ECB’ye 7.5 Milyar Euro ve ay vadesi dolan tahviller için kreditörlere 2 Milyar Euro
borcu bulunmakta. Bir daha borç yükü altına girmek istemeyen Yunanistan'ın 3.kurtarma paketine hem mevcut durumdan dolayı hem de koalisyon hükümetinin bu pakete sert tepkiler vermesi muhtemel. Uzatma paketinde bile ayrışmaların gözlemlendiği ANEL-Syriza partisinde 3.kurtarma paketi büyük tartışmalara yol açabilir.
Yunanistan sosyal yardım paketinin son şeklini vermiş durumda ve Pazartesi günü Eurogroup’a kesin
planını sunacak. Gözler bu hafta 5 Mart tarihinde gerçekleşecek olan toplantıda tahvil alım programının başiama planının açıklanmasında olacak. Ardından 1,1 trilyon Euro’luk parasal genişleme planının detaylarının ECB
Başkanı Mario Draghi tarafından açıklanmasını takip ediyor olacağız.
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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:
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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