
Ergun UNUTMAZ

 

EYLÜL 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? 

Yanlış anlaşılmalarının önüne geçmek için belki tekrar belirtmek gerekir: Bu kadar geniş bir 
perspektiften bakarak ve bir cümle ile böylesi önemli konulara cevap oluşturmak gibi bir iddiaya 
sahip değilim. Zaten böylesi bir girişim kanımca eşyanın tabiatına da aykırı olurdu.  

Bu rapor, bir anlamda yatırım stratejisinin de temelini oluşturmak üzere uzun makaleler ve 
haberlerden öne çıkan başlıkları kişisel düşüncelerim çerçevesinde yorumlamaktan ibaret. İkinci 
aşamada ise, bu bilgileri para ve sermaye piyasalarında kendi işlemlerime yön verecek şekilde 
kullanmak geliyor. Dolayısı ile buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi değil, kişisel görüş olarak 
almanızı dilerim.  

Eylül ayında piyasalarda meydana gelen gelişmeleri ve daha ziyade teknik analiz çerçevesinde 
yürütülen gelecek aya ilişkin tahminlerimi ise Piyasa Analizleri ve Beklentiler raporunda 
bulabilirsiniz.  
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ABD ABD ile Çin, ticari 
görüşmelere tekrar 
başlamak üzerine 
anlaşmaya vardılar. 

Görüşme öncesi taraflar 
vergilerde karşılıklı 
olarak ötelemeye gittiler. 

Trump, Birleşmiş 
Milletler toplantısında 
konuşma yaptı. 

ABD Başkanı hakkında 
görevi kötüye kullanma 
soruşturması açıldı.

Gümrük vergileri ve kur 
hareketleri ile geçen bir 
restleşme dönemi sonrası 
tekrar görüşme masasına 
oturulacak. Ekim ayı için 
bir kritik gündem 
maddesi daha. 

İyi niyet göstergesi 
olarak yerinde bir karar. 

Ticaret anlaşmaları ile 
ilgili olumlu gelişmeler 
sunarken jeopolitik 
konularda tehditlerde 
bulundu. 

Trump hakkında uzun 
süredir incelemeler ve 
iddialar vardı, ancak bu 
seferki oldukça farklı ve 
yargısal sürecin yolunu 
açabilir. 

Çin’in adil bir anlaşmaya 
hazır olduğunu geçen ay 
belirtmiştim. Görünen o 
ki yaklaşmakta olan ABD 
seçimleri ve yavaşlayan 
ekonomiler liderleri 
taktik değişikliğine 
zorluyor. 

Diğer taraftan bu jest 
görüşmelere de olumlu 
şekilde yansıyabilir. 

Japonya ve Çin ile ticaret 
anlaşmaları sağlanacak 
gibi. Diğer taraftan 
Trump, Çin’i hırsızlıkla 
suçladı; İran ve 
Madura’yı tehdit etti. 

Rakibi Biden’ı karalama 
kampanyası için Ukrayna 
ile işbirliği yaptığı 
suçlamasını Trump, “cadı 
avı” diye nitelese bile 
riskler arttı. 

Birleşik Krallık Parlamento ağırlığını 
koyarak oylama ile 
AB’den anlaşmasız bir 
ayrılışı engelledi. 

Johnson, erken genel 
seçim için yasa tasarısı 
sundu. 

Johnson 10 gün içinde 6 
kere Parlamento 
tarafından reddedildi.  
10 yıllık tahvillerde ve 
Pound’da bu iyi haber 
olarak satın alındı. 

Mahkeme, Johnson’ın 
Parlamentoyu askıya 
alma kararının geçersiz 
olduğuna karar verdi.

Johnson hükümeti sadece 
yapılan oylamayı değil, 
aynı zamanda yönetim 
için gerekli desteği de 
kaybetti. 

AB’den ek süre 
istemeyen Johnson erken 
genel seçime gitme 
stratejisini seçti. 3’te 2 
çoğunluk kararı 
sağlanamadığı için 
Johnson tekrar kaybetti.  

AB’den ayrılma 
taahhütünü Parlamentoya 
rağmen yerine 
getireceğini iddia etse de 
çoğunluk Johnson 
hükümetinin arkasında 
değil. 

En üst mahkeme, 
Kraliçe’ye yapılan 
önerinin hukuka ve 
parlamentonun anayasal 
görevlerini yerine 
getirme ilkesine aykırı 
olduğunu belirtti.

Böylece Johnson bir 
anlaşma için ya AB’den 
ek süre istemek zorunda 
kalacak ya da bir 
anlaşmaya varacak. 

Yönetim için çoğunluğu 
kaybeden Johnson 
hükümetinin işi oldukça 
zor.  

Beklenti, anlaşmasız bir 
çıkışın olmayacağı 
yönünde. Johnson, 
Parlamento Kraliçe’nin 
onayı ile askıya 
alındığında bir sürpriz 
arayacaktır. 

Bu karar sonrası 
Parlamento tekrar 
toplanacak. Johnson’ın 
istifa etmesini ise 
beklemiyorum. Hatta 
BREXIT için başka bir 
yol arayacaktır.
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Avrupa Birliği Almanya, Fransa, 
Belçika ve İtalya gibi 
önemli ekonomilerde 
büyüme ve üretim 
rakamları ya düşüşte ya 
da beklentilerin altında. 

ECB faiz oranlarını 10 
baz puan indirerek eksi 
%0,5 seviyesine çekti. 
tekrar parasal 
genişlemeye gideceğini 
açıkladı (QE). 

Avro, Dolar karşısında 
değer kaybetmeye devam 
ediyor.

AB’nin dinamosu olan 
ekonomilerin yavaşlıyor 
olması endişe verici. 
ECB’nin faiz kararında 
bir indirim hâlihazırda 
fiyatlanmış durumda. 

Durgunluk yaşayan 
ekonomileri 
canlandırmak için faiz 
oranlarını, negatif bölge 
riskini göze alarak, 
indirerek talep 
canlandırılmak isteniyor. 

Avrupa bölgesindeki 
ekonomik durgunluk ve 
faiz oranları farkı dikkate 
alındığında normal bir 
gelişme.

Bu faiz indiriminin ne 
kadar olacağı önemli. 
Diğer taraftan mali 
genişleme olmadan ne 
kadar yeterli olur, orası 
tartışmalı. 

Japonya’nın on yıl önce 
yaşadıklarını bugün AB 
deneyimlenin eşiğinde. 
Negatif oranlarda 
ekonomi yönetimi tam 
tanımlanmamış, oldukça 
riskli bir bölge.  

Aslında 2018’in ikinci 
yarısında 1,05 EUR/USD 
paritesini gösterenleri 
şimdi tebrik etme 
zamanı. İyi tahminmiş. 

Almanya Ekonomik daralmanın 
etkileri hissediliyor. 
İşsizlik oranları Ağustos 
ayında artış gösterdi. İş 
dünyası güven endeksi 
düşüşte. 

Merkel mali genişlemeyi 
reddetti.  

Sanayi üretim endeksi 
beklentilerin üzerinde 
geriledi. 

€50 milyar harcama 
öngören iklim paketi 
konusunda uzlaşıldı. 

2019’un ikinci 
çeyreğinde eksi 0,1 
oranında büyüyen 
ekonominin beklenen 
sonucu.  

Parlamentoda yaptığı 
konuşmada birçok 
önemli konuya değinen 
Merkel, ekonomik 
yavaşlamayı önlemek 
için mali genişleme 
gerekmediğini, eksik 
olan şeyin para 
olmadığını vurguladı. 

Üretim tarafında sorunlar 
giderek belirgin olmaya 
başladı. Talebin de zayıf 
olduğu ortamda resesyon 
ihtimali kuvvetleniyor. 

İklimin korunmasını 
öngören ve çevreye 
zararlı gazların 
salınımını indirgemeyi 
hedefleyen paket kimseyi 
mutulu etmedi.

Ancak sosyal devlet, 
teknoloji ve ihracat 
odaklı üretim dikkate 
alınınca şimdilik endişe 
yaratacak kadar önemli 
bir düşüş değil.  

Bütçe disiplini 
konusunda Alman 
katılığı zaten bilinen bir 
durum. Daha önce de 50 
milyar avroluk bir destek 
sağlanabileceği 
belirtilmişti. Ancak fark 
zamanlamada: Önce kriz 
sonra mali genişleme. 

Muhtemelen üçüncü 
çeyrek büyüme rakamları 
da negatif gelecek.  

Bu kadar büyük bir 
harcama ile mali 
genişleme sağlanarak 
resesyona da çare 
geliştirilebileceği 
bekleniyordu. 
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Türkiye GSYH yılın ikinci 
çeyreğinde %1,2 artış 
gösterdi. Enflasyon ise 
aylık %0,86 artış ile 
düşüşte olmakla birlikte 
yıllık olarak %15,01 
seviyesindedir. 

TL değer kazanıyor, 
CDS primleri geriliyor. 
Cari açık 12 aylık 
verilere göre ilk defa 
fazla verdi. 

19,75 seviyesinde olan 
faiz oranları 325 baz 
puanlık indirim ile 
16,50’ye çekildi.  

IMF yıllık olağan 
değerlendirmesi 
gerçekleşti. 

Yeni Ekonomi 
Programı açıklandı. 

Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısında Suriye öne 
çıktı. Akdeniz’deki ve 
Irak’taki operasyonlara 
devam edileceği 
vurgulandı.

Mevsimsellik ve takvim 
etkisi arındırılmış veriler 
bir artış gösterse de bu 
geçen çeyreğin altında 
bir değer. Harcama 
yöntemi ile ise ekonomi 
hâlâ eksi bölgede. 

Dış ticaret açığındaki ve 
enflasyondaki düşüş, 
küresel anlamda parasal 
genişleme beklentileri ve 
ekonomik toparlanma 
eğilimi göstergelere 
olumlu yansıyor. 

Yukarıdaki gelişmeler 
çerçevesinde bir indirim 
zaten bekleniyordu, 
ancak 325 baz puan biraz 
fazla cesur.  

Genel olarak olumlu 
gelişmeler ve bunların 
kaynakları vurgulanırken 
büyümenin sürdürülebilir 
olmayan yanlarına da 
dikkat çekiliyor.  

Geçen sene “Yeni” adı 
altında açıklanan 
program hedeflerleri 
bazında gerçekleşme ve 
sapmalara yer verilerek 
2023 yolunda yeni 
projeksiyonlar sunuldu. 
(Aslında 2019 yılına ait 
tüm tahminler değiştiği 
için bu program 
gerçekten de “Yeni” 
olabilir. İsim, karışıklık 
yaratıyor.)  

Suriye’nin kuzeyinde 
güvenli bölge 
oluşturulması konusunda 
kararlılık vurgulandı. 
Akdeniz Havzasındaki 
faaliyetleri de dikkatli 
izlemek gerekli.  

Enflasyon ve küçülmenin 
bir arada olduğu 
stagflasyon olgusu 
yaşanmaktadır. 
Toparlanma umut verici, 
ancak yatırımlardaki 
düşüş kaygı yaratıyor.  

Ekonomik iyileşmenin 
yanında süre gelen 
sorunlar ve küresel 
sisteme ilişkin FED ve 
ECB’nin politikaları yön 
konusunda belirleyici 
olacak. 

Riskler arttığında benzer 
şekilde faiz artışı 
yapılabilecekse sorun 
yok. Aksi takdirde 
dikkatli olmak lazım. 

Büyüme beklenenden iyi 
olmakla beraber dış 
borcun yanında bozulan 
bütçe dengesi, enflasyon 
ve döviz kuru başlıca 
riskli alanlar. 

Hedefler iddialı olmakla 
birlikte, siyasi riskler 
arttırılmazsa başarılabilir 
görünüyor. Bütçe 
dengesindeki bozulma 
ise tedirgin edici. Mali 
genişlemenin artacağı 
beklentisi ise açığı daha 
da yükseltecektir.  

ABD, toplantı öncesinde 
tek taraflı bir müdahaleye 
karşı olduğunu 
duyurmuştu. Jeopolitik 
risklerin artması tüm 
hesapları değiştirecektir. 
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Rusya Japonya ile barış 
anlaşması sorununu 
çözmek istediğini belirtti. 

İlk kez Renminbi 
üzerinden tahvil 
çıkarıldı.

1956’da imzalanan 
deklarasyon kapsamında 
karşılıklı işgal edilen 
topraklar üzerine ikili 
ilişkilerin düzeltilmesi 
hedefleniyor. 

Rezerv para Amerikan 
dolarına karşı ittifaklar 
genişliyor. Çin ile ortak 
karar alınarak ilk kez 
Yuan üzerinden tahvil 
piyasaya sürüldü. 

İki ülke arasında daha 
yakın bir işbirliği süreci 
başlıyor gibi.  

İlk etapta bunun finansal 
bir önemi olmasa da her 
iki ülke de ABD’ye ve 
dolara olan 
bağımlılıklarını azaltma 
yolunda önemli bir adım 
atmış oldular.

Çin Renminbi dikkat çekici 
şekilde değer kaybediyor.  
Bu restleşme ise ABD’yi 
tekrar görüşme masasına 
çekiyor. 

Ekonomi yavaşlıyor. 
Büyüme, üretim ve 
ihracat rakamları 
düşüşte

2008’den beri Yuanın ilk 
kez 7,00 seviyesini 
aşmasını, Çin’in ‘ticaret 
vergileri önemli değildir’ 
açıklaması ile 
birleştirince Çin’in 
vergilere karşı çözümü 
anlaşılıyor. 

Ticaret savaşları ve 
küresel durgunluk ihracat 
odaklı büyüyen Çin’i 
olumsuz etkiliyor.

ABD zaten Çin’i kur 
manipülatörü ilan 
etmişken ve Çin 
ekonomisi yavaşlarken 
Yuanın değer kaybı bir 
miktar daha sürecek gibi 
görünüyor. 

Kur değerinin düşük 
tutulması yanında 
Merkez Bankası zorunlu 
karşılıkları da azalttı. 
Böylece ek bir talep 
yaratılmaya çalışılıyor.

Uzak Doğu Japonya, ABD ile ticaret 
anlaşması imzalıyor.

ABD seçimleri öncesi 
Trump anlaşmayı 
tamamlamak istiyor. 
Önemli, ancak Çin kadar 
büyük etkileri olacak bir 
gelişme değil.

Muhtemelen önümüzdeki 
haftalarda bir zirve ve 
imza gerçekleştirilir. Bu 
da büyük ihtimalle G7 
toplantısında 
belirlenmişti zaten.

Orta Doğu İran, ABD ile ikili ya da 
çoklu müzakere 
yapılmayacağını 
duyurdu. ABD bölgeye 
heyet gönderdi. 

İsrail’de seçimi kazanan 
çıkmadı. 

Mısır’da halk tekrar 
protestolara başladı.

Suudi Aramco saldırısı 
sonrası ABD’nin ilk 
gösterdiği şüpheli olan 
İran, görüşmenin 
baskılara boyun eğmek 
olacağını belirtti. Boris 
Johnson, İran’ı doğrudan 
suçladı. 

Trump’ın desteklediği 
Netanyahu beklediği gibi 
bir zafer alamadı. 
Muhtemelen bir 
koalisyon hükümeti 
kurulacak. 

Arap baharından sonra 
durulan eylemlerin tekrar 
başlamasının arkasında 
Sisi'nin istifası isteniyor.

Yaptırımlar nedeniyle 
zorluklar yaşasa da İran 
bölgede önemli bir güç 
ve bu tür olaylar hemen 
tansiyonu ve jeopolitik 
riskleri yükseltiyor. 

ABD son dönemde 
İsrail’i destekleyen 
birçok girişimde 
bulunmuştu ve şimdi 
oluşacak belirsizlik 
riskler yaratabilir. 

Protestoların 2013 
yılından beri yasak 
olması nedeniyle etkileri 
sert olabilir.  
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Diğer ABD’de Repo şoku. 
Oranlar %10 yükseldi. 
FED 10 yıl sonra ilk defa 
piyasalara müdahale etti. 

FED bu yıl ikinci kez 
faiz oranlarını 25 bp 
düşürdü. Bant 1,75 - 2,00 
aralığı olarak oluştu. 

Thomas Cook iflas etti.

Normalde %2 - %2,5 
arasında oluşan denge, 
rekor düzeylere çıktı. 15 
Eylül’ün vergi günü 
olması nedeniyle nakit 
talebinde artış olduğu 
söylense de şimdiye 
kadar da tarih aynıydı. 
Parasal sıkılaştırma 
sorun olabilir.  

Göstergeler iyi olmasına 
rağmen (ticaret kaynaklı 
ve jeopolitik) riskler 
arttığı için bir sigorta 
olarak oranların 
düşürüldüğü belirtildi. 

İngiltere’nin 178 yıllık 
seyahat şirketi borçlarını 
ödeyemeyeceğini resmen 
ilan etti.

Tabi bunun tam da Petrol 
Şoku sonrası ve FED 
toplantısı öncesi olması 
parasal genişleme 
isteyenlerin hazırlamış 
olduğu bir senaryo fikrini 
de akıllara getiriyor.  

ABD’de durum iyi, 
ancak riskler artıyor, 
küresel ekonomiler 
yavaşlıyor ve getiri 
eğrisini takip ediyoruz 
söylemi bile bence 
dikkatli olmak için 
yeterli. 

Bir süredir beklenen bir 
gelişme olmasına ve 
Lehman Brothers’a 
benzememesine rağmen 
acaba başka şirketleri de 
tetikler mi diye 
düşünmek gerekir.
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Diğer Arjantin sermaye 
hareketlerine kısıtılama 
getirdi. 

Hong Kong’da Lam 
protestolara sebep olan 
yasa tasarısını geri çekti. 
Ancak gösteriler devam 
ediyor ve birçok etkinlik 
iptal edildi. 

Büyüme rakamları 
büyük ekonomilerde 
düşüş eğiliminde. 

IMF eski başkanı 
(müstakbel yeni ECB 
Başkanı) C. Lagarde AB 
ülkelerine mali 
genişleme tavsiyesinde 
bulundu. 

Jerome Powell faiz kararı 
öncesi piyasalara 
‘Resesyon 
beklemiyorum’ diyerek 
umut verdi. 

Petrol fiyatları yedi ayın 
en düşük değerinde.  

OPEC teknik 
toplantısında ilave arz 
kesintisini reddedildi. 

Saudi Aramco’ya 
saldırı nedeniyle üretim 
durdu. Petrol şoku 
yaşanıyor. Fiyatlar önce 
%8 arttı. Ertesi gün %6 
düştü.

IMF Heyetinin ülkeye 
gidişi ile bir düzenleme 
geleceği zaten 
bekleniyordu. Dolayısı 
ile kararın büyük 
yansıması olmadı. 

Protestoların başlangıç 
sebebini ortadan 
kaldırmak sorunları 
çözmeyecektir. Çünkü bu 
adım için çok geç 
kalındığından işin rengi 
değişti artık. 

Küresel olarak bir 
resesyon tehdidi giderek 
yayılıyor. 

Ekonomik daralmanın 
yaygın bir hâl almasının 
ardından sadece faiz 
indirimlerinin yeterli 
olmayacağını vurguladı. 

Cuma günü Zürih’teki 
konuşmasında faiz 
indirimi kapısını açık 
bırakarak ekonominin 
genişleyeceğini, 
tehditleri izlediklerini, 
ancak yakında bir 
resesyon beklemediğini 
belirtti.  

Yavaşlayan talep fiyatları 
aşağıya çekerken bazı 
üyeler arzın da kısılması 
ile fiyat düşüşünü 
engellemek isteyor.  
Ancak bazıları ise 
programa bağlı kalıp arzı 
gizlice azaltmak 
niyetinde.  

Önce arz telafisi uzun 
sürer denildi. Petrol 
fiyatları 1988’den beri en 
yüksek sıçramayı yaptı. 
Ardından %70’e varan 
telafi geliyor denildi. 
Güven konusunda ciddi 
sıkıntılar var.

Ancak asıl soru derin bir 
ekonomik ve politik kriz 
içinde olan Arjantin’de 
bu kısıtlamanın yeterli 
olup olmayacağı. Ya da 
daha büyük bir bulaşıcı 
etki yaratar mı endişesi.  

Bu kararın Çin’den 
bağımsız alınamayacağı 
düşünüldüğünde en 
azından Çin’in şu 
aşamada çatışmacı değil 
ılımlı bir politika 
denediğini söyleyebiliriz.  

Merkez bankalarının 
müdahale imkanları 
daralıyor. Mali genişleme 
sürece destek olacak mı? 

Doğru bir tespit, ancak 
Almanya’da mali 
genişleme bir günah ya 
da suç gibi algılanıyor. O 
yüzden o kadar aceleci 
olunmayacaktır. 

10 Eylül itibarıyla 0,25 
puanlık bir faiz 
indiriminin piyasalarda 
fiyatlandığını 
söyleyebiliriz. Diğer 
taraftan ücret artışı 
yavaşlaması ve işsizlik 
verileri sorun teşkil 
edebilir.  

Tüm bu gelişmeleri 
birlikte okuyunca ticaret 
anlaşması, Brexit ve 
büyüme riskleri ile petrol 
fiyatları arasındaki 
korelasyona göre bir yol 
çizmek gerekiyor. 

ABD, İran’ı suçluyor ve 
gerilim yükselebilir. Arz 
sorunu telafi edilir, ancak 
sistemin yara almaya 
açık olması büyük sorun. 



Ergun UNUTMAZ

 

 

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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