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AĞUSTOS 2019 

DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞLER 

Ekonomi Politika Strateji Raporu aşağıda sıralanan beş soruya cevap aramaktadır:  

Gelişme:  Geçen Ay Neler Oldu? 
Sebep:   Neden Oldu? 

Sonuç:   Hangi Etkileri Meydana Getirdi 
Beklenti:  Bu Ay Neler Olabilir? 

Pozisyon:  Nasıl Bir Strateji İzlemeli? 

Diğer taraftan bu raporu baz alarak oluşturulan yatırım stratejisinde, bir aylık dönemdeki 
gelişmeleri ve daha ziyade teknik analiz çerçevesinde yürütülen gelecek aya ilişkin tahminlerimi 
de Piyasa Analizleri ve Beklentiler raporunda bulabilirsiniz.  
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DETAY Gelişme Sebep - Sonuç Beklenti - Strateji

ABD Çin ürünlerine ilave 
vergi getirildi. 

Tahvil getirileri ABD 
başta olmak üzere tüm 
dünyada rekor seviyelere 
geriledi. 10 yıllık tahvilin 
getirisi, 2 yıllık tahvilin 
getirisinin altında.

ABD, Çin’in 
önümüzdeki 50 yıl içinde 
süper güç olmaması için 
Ticaret Savaşına devam 
ediyor. 

Bu engeller Çin’in 
mallarını dışarıya karşı 
pahallı hâle getirerek 
ekonomisini zayıflatıyor. 

Artan gerilim nedeniyle 
güvenli liman arayan 
yatırımcılar tahvil 
alımlarını artırınca 
yükselen tahvil fiyatları 
faizlerin düşmesine 
neden oldu.

Çin adil bir anlaşmaya 
hazır olduğunu gösterdiği 
hâlde iş bu noktaya 
geldiyse, bunun karşılığı 
gelecektir.  

ABD’de faiz indirimi 
beklentisi ile aşağıya 
doğru bir yarış. 

Altının 1.500 seviyesini 
görmesi ile birlikte 
değerlendirilebilir. Ayrıca 
azalan eğimli getiri eğrisi 
stratejik olarak 
resesyonun ciddiyetini de 
ortaya koymaktadır.

Birleşik Krallık İngiltere ekonomisi 2012 
yılından beri ilk defa 
daraldı. Pound 31 ayın en 
düşük değerini gördü. 

Johnson destek arayışı ile 
Avrupa turunda. 

İngiltere Parlamentosu 
tatil edilecek

Küresel daralma, 
talepteki yavaşlama ve 
üzerine bir de Johnson 
hükümetinin AB’den 
ayrılma konusundaki 
tavrı üretimi ve ülke para 
birimini olumsuz 
etkilemektedir. 

Merkel ve Macron ile 
çözüm arayışında olan 
Johnson ABD ile de 
ittifakını 
sağlamlaştırmaya 
çalışıyor. 

Johnson, Avrupa turu 
sonrası Kraliçe ile de 
görüşerek böylesi tarihi 
bir karar alınmasını 
sağladı.

İngiliz ekonomisi daralsa 
da bir resesyon 
görünmemektedir. Ancak 
pound zayıflamaya 
devam edecek gibi 
duruyor. 

Back Stop konusu 
çözülmeden yeni bir 
anlaşma olması mümkün 
görünmüyor. Bir ay 
içinde de sınır sorunu 
çözülemez. 

İçinde bulunduğu 
açmazdan çıkmak için 
Johnson sıra dışı ancak 
hoş olmayan bir yol 
deniyor. Uzun vadede 
yansımaları olacaktır. 

Avrupa Birliği İmalat ve hizmet 
sektörlerindeki ekonomik 
trendi ölçen PMI endeksi 
gerilemeye devam 
ediyor. 

İtalya’daki hükümet 
krizi 10 yıllık tahvillerde 
sert hareketlere sebep 
oldu. 26 baz puan artışla 
faizler %1,8 seviyesini 
gördü. 

Zayıf talep, ticaret 
savaşlarının etkisi ve 
artan belirsizlik ortamı 
büyümeyi olumsuz 
etkiliyor.  

%17’den %34’e artan oy 
oranı ile İtalya’da iktidarı 
elde edeceğini düşünen 
Salvini Teknokrat Conte 
hükümeti için 
güvensizlik oyu ve 
ardından erken seçim 
talebinde bulundu.

ECB parasal araçlarla bir 
yere kadar destek 
olacaktır, ancak BREXIT 
ve dış meseleler risk 
yaratmaktadır. 

Zaten finansal sorunları 
ve bütçe açığı olan 
İtalya’da siyasi 
belirsizlik zirvede. Ancak 
muhalefet tekrar Conte 
başbakanlığında iktidara 
geçti. Siyasi sorun 
atlatılsa da ekonomi 
zorda. 
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Almanya İkinci çeyrekte üretim % 
0,1 düşüş gösterdi ve 
yıllık büyüme % 0,4 
olarak gerçekleşti. Bu 
oran son altı yılın en 
düşüğü. 

Maliye Bakanı 
Almanya’nın olası bir 
krize karşı 50 milyar 
dolar ilave harcama 
yapmaya hazır olduğunu 
belirtti. 

Ticaret savaşları, politik 
sorunlar, resesyon 
tehlikesi ve Alman 
tasarruf alışkanlığı 
sebepleri ile daralma 
zaten bekleniyordu. 
Şimdi önemli olan mali 
genişlemeye başvurulup 
vurulmayacağı. 

İkinci çeyrek 
daralmasından sonra 
resesyona karşı böyle bir 
adım atılacağını 
beklediğimizi not 
etmiştik zaten.

AB için mali boyut 
konusunda da ısrarcı olan 
Almanya birlik içinde 
neredeyse kriterleri 
tutturan tek ülkeydi ve 
şimdi resesyonu önlemek 
için mali gevşemeye 
gidilecek gibi. 

Böylece strateji netleşti. 
Önümüzde güçlü bir 
resesyon tehdidi var. 
Bunun için de gerek mali 
gerekse parasal gevşeme 
yaşanacak.

Türkiye Dış ticaret açığı 
düşüyor.  
Parakende satış hacmi, 
sanayi üretimine göre 
daha istikrarlı 
toparlanıyor. Ancak 
büyümeye geçiş için 
henüz erken. 

Zorunlu karşılık 
oranlarından değişikliğe 
gidildi. 

Ancak bu düşüşün sebebi 
2018 Temmuz’dan 
itibaren oluşan kur 
hareketi temelli artan 
ihracat değil, gerileyen 
ithalattır.  

Bankaların topladıkları 
mevduatın merkez 
bankasında yasal olarak 
tutulması gereken 
miktarını ifade eden 
oranlar belirli şartlar 
altında esnetildi. Böylece 
kredi hacmi arttırılacak.

TR ekonomisinin 
üretmek için ara malı 
ithalatına bağımlı olduğu 
ve en büyük ihracat 
pazarı AB’nin daraldığı 
düşünüldüğünde 
zorluklar beklemektedir. 

Ekonominin kendi 
dinamikleri yerine bir 
nevi zorunlu genişlemeye 
yönelme riskli kredilerin 
oluşmasına ve üstü kapalı 
görev zararına 
dönüşebilir. Dikkatli 
takip etmek gerekir. 

Rusya Afrika’da oligarklar 
üzerinden yürütülen 
madencilik ve 
silahlanma faaliyetleri 
dikkat çekici. 

Afrika’nın madeni 
zenginlikleri Rusya’nın 
merceği altında. Putin’e 
yakınlığı olan iş adamları 
burada maden çıkarma 
haklarını ve silahlanmayı 
geliştiriyor.

Dünya bu kadar 
karışıkken maden ve 
enerji kaynakları oldukça 
önemli.
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Çin Merkez Bankası USD/
Yuan paritesinin tarihi 
7,0 seviyesini aşmasına 
izin verdi. 

Hong Kong konusunda 
askerî müdaheleye 
gidilecek mi? 

G7 zirvesinin 
başlayacağı gün Çin, 
ABD menşei mallara 75 
milyar dolarlık vergi 
uygulayacağını duyurdu.

ABD’nin 300 milyar 
dolarlık ürüne %10 vergi 
koyması ile ortaya çıkan 
zararın kurdaki düşüş ile 
telafi edilmesi 
sağlanacaktır. 

ABD ile gümrük ve 
ticaret savaşlarında 
dengeyi korumayı 
başaran Çin’i bekleyen 
meydan okuma şimdi de 
askerî güç.  

ABD, vergileri Aralık 
ayına ertelemişken gelen 
şok bir haber. 

Çin, beklendiği gibi 
karşılık vermektedir. İşler 
daha da kızışacak gibi. 
ABD, zaten daha önce de 
kur manipülasyonu ile 
suçladığı Çin’e farklı 
baskılar deneyecektir. 

Gümrük tarifeleri ve kur 
savaşlarında aktif 
stratejisi ile gücünü 
gösteren Çin burada da 
geri adım atmayacaktır.  

Çin, teknoloji başta 
olmak üzere üretimde 
lider markalar yaratma 
arayışında. Bunun için de 
ABD’nin yasal, ticari, 
askerî engellemelerinden 
korkmadığını gösteriyor.  

Uzak Doğu Hong Kong gösterileri 
tedirgin edici bir boyutta 
devam ediyor.

Görünen sebep, 
suçluların Çin’e iadesini 
içeren yasa tasarısı. Arka 
planda ise 100 yıl İngiliz 
yönetiminde kalıp 
1997’de ‘tek devlet, ikili 
idare’ anlayışı ile Çin 
yönetimine geçiş vardır.

Küresel güç olmaya aday 
Çin ile ABD arasında 
kısmen bir soğuk savaş 
yaşanıyor. Ayrıca 
dışardan destekli 
bağımsız Hong Kong 
açılımı işleri 
zorlaştırıyor.

Orta Doğu Türkiye ile Rusya 
arasında Suriye üzerine 
ikili görüşme gündemde. 

İran, G7 zirvesi sonrası 
Trump ile görüşme 
konusunda ılımlı 
mesajlar verdi. 

Suriye operasyonuna 
devam ediliyor. Daha 
önce müttefiği ABD ile 
işbirliği içinde olan 
Türkiye bu kez farklı bir 
çözüm arayışı içinde. 

Fransa önderliğinde İran 
konusunda diplomatik 
bir çözüm arayışı 
aranıyor.

Türkiye’nin Suriye’ye 
askerî müdahelesi 
kapsamında Rusya’nın 
çıkarları ve alacağı tavır 
belirleyici olacaktır.  

Ekonomik ambargolar ile 
sorunlar aşılamadığından 
askerî gerilim ya da 
diplomatik çözüm 
noktasına yaklaşılıyor 
gibi.  
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Yasal Uyarı: 

Bu rapor yukarıda belirtildiği gibi kamuya açık kaynaklardan, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde, 
kendi ürettiklerim hariç diğer grafikler için kaynak gösterilerek, kişisel bir özet ve bilgi seti 
oluşturmak amacıyla hazırlanmış olup hiçbir şekilde para ve sermaye piyasalarında alım satım 
işlemleri gerçekleştirenler için bir yatırım tavsiyesi veya danışmanlık hizmeti teşkil 
etmemektedir. İçerikte yer alan bilgilerin kısmen veya tamamıyla kullanımına ilişkin haklar ise 
saklıdır.
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Diğer Grönland sadece 
magazin konusu 
olamayacak kadar 
önemli, ciddiye 
alınmayacak kadar 
anlamsız.  

Venezuela’nın 
ABD’deki tüm varlıkları 
donduruldu. 

Arjantin ön seçimlerini 
Macri kaybetti. 

IMF Heyeti Arjantin’de. 
Borç yapılandırması 
gündeme gelecek ilk 
konu. 

G7 Zirvesi Fransa’nın ev 
sahipliğinde Biarritz’de 
gerçekleştirildi. 

Jackson Hole 
toplantısından Jerome 
Powell para politikası 
hakkında yön vermedi. 

1721’den beri 
Danimarka’nın 
egemenliğinde olan 
dünyanın en büyük adası 
küresel ısınma ile eriyen 
buzullar nedeniyle şimdi 
zengin enerji kaynakları 
vaadediyor. 

Maduro’yu meşru 
görmeyen ve muhalif 
Guaido’yu destekleyen 
ABD, Venezuella’yı daha 
önce de birçok kez askerî 
müdahale ile tehdit 
etmişti. 

Popülizmin geri geleceği 
endişesi ve sermaye 
kontrolü gibi 
uygulamalara dönüleceği 
endişesi ile tahviller ve 
ulusal para birimi değer 
kaybetti. 

Bu kadar karmaşa ve 
farklı çıkarlar arasında 
bir çözüm bildirgesi 
zaten beklenmiyordu. En 
azından sempatik tavırlar 
sergilenerek kriz yokmuş 
gibi davranıldı. 

1978 yılından beri 
düzenlenen 
sempozyumda ele alınan 
konular küresel piyasa 
oyuncuları tarafından 
dikkatle izlenmekte, 
burada alınan kararlar ve 
yapılan yorumlar 
geleceğe ilişkin ip uçları 
olarak 
değerlendirilmektedir.

1979’da özerklik tanınan 
ada, 2009 yılında yarı 
bağımsız bir statü 
kazanmıştı. ABD’nin 
satın alma teklifi ve bunu 
ciddiye almayan 
Danimarka’ya olan tavrı 
ilginç.  

Petrol kaynakları 
açısından oldukça önemli 
bir konumda olan 
Venezuela halkı zor 
günler geçiriyor. Oligarşi 
için ise petrol gelirinin 
nasıl paylaşılacağı 
önemli. Dış ülkelerin 
müdahil olması ile süreç 
oldukça karışık bir 
duruma geldi.  

Ön seçimler gerçek 
seçimlerin bir özeti 
olarak görüldüğünden 
muhtemelen Fernandez 
seçimleri de 
kazanacaktır. Piyasa 
dostu olmayan politikalar 
bir krizi tetikleyebilir.  

2014 yılında Rusya’nın 
dışlanmasından sonra bu 
sene biraz yumuşama 
görüldü. Bazı konularda 
ise (İran ve Çin gibi) 
kapılar aralandı.  

Ticaret savaşlarının para 
politikasının önüne 
geçtiği ve ABD 
ekonomisinin iyi bir 
konumda olduğu 
vurgulanmıştır. Diğer 
taraftan parasal 
genişleme sinyali 
verilmeden, büyümenin 
destekleneceği işaret 
edilmiştir. 


