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Yeni yıla sarkan siyasi belirsizlik sürecinde, operasyon 

ve gözaltıların devamı ve tablonun yatırımcılar 

açısından iyice sevimsizleşmesi, yatırım araçlarının 

fiyatlandırılma sürecini iyice kötümserleştirebilir 

 

 17 Aralık'ta baş gösteren 'Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu', Bakanlar Kurulu'nda 9 

bakanın değişmesi ve AK Parti Hükümeti'nin operasyonda yeni dalgaların önünü 

kesebilmek adına, erkler ayrılığı prensibini zorlayıcı tedbir çabalarına bağlı olarak, 

yeni bir aşamaya geçti. Medyadaki ağır toplar arasındaki fikirsel çatışma ve 

muhalefetin içeriği giderek sertleşen ağır salvolarına bağlı olarak, AK Parti tarafının 

da var gücüyle bir komplo ve devlet içinde devlet, çete iddiaları ile, süreç bir siyasi 

krize dönüşme potansiyeli taşıyor. 17 Aralık'tan bu yana geçen 14 gün içerisinde, 

ekonomistler ve piyasa profesyonelleri tarafından ender ve hayli cılız olarak 

dillendirilen en kritik risk, Türkiye'nin uluslararası derecelendirme notunun 

düşürülmesi olasılığı oldu. 

 

 Türkiye'nin uluslararası derecelendirme (rating) notunu 'en düşük yatırım yapılabilir 

ülke' notuna yükseltirken, gerek Fitch, gerekse de Moody's siyasi istikrara bir kaç kez 

atıfta bulundular ve 2013 yılı bitmezden önce, son not değerlendirmelerinde de, 

Türkiye'nin notunu ve görünümünü teyit ederken, bir kez daha siyasi istikrara atıfta 

bulundular. Bu nedenle, Türkiye'nin, Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika 

ile birlikte, 'Kırılgan Beşli' Grubu'na dahil edilerek, uluslararası sermaye hareketleri 

açısından hayli dikkatli olmasının vurgulandığı bir dönemde, siyasi belirsizliğin ve 

riskin artması, Türkiye'nin rating notunun düşürülmesi gibi bir olasılığı gündeme 

getirebilir. Böyle bir adımın gerçekleşmesi halinde ise, Türkiye'nin yatırım araçlarında 

ve döviz kurlarındaki fiyatlandırma daha da sertleşecek ve kötümserleşecektir. 

 

 Bu nedenle, Başbakan Yardımcısı Babacan, bir önceki Gezi Parkı olayları esnasında, 

Türkiye'nin uluslararası ekonomi çevrelerindeki algısını korumak veya belirli bir 

seviyesinin altına indirmemek noktasında nasıl çaba sarf ettiyse, Maliye Bakanı 

Şimşek ile birlikte, benzer bir algı mücadelesini bugün için de vermeleri gerekiyor. 

Ancak, bu defa Gezi Parkı olaylarında olduğu gibi, konu sadece siyasi boyutta, 

Hükümetin demokrasinin işlerliği konusundaki performansı ve toplumsal muhalefeti 

ne ölçüde sindirebildiği gibi konular çerçevesinde yürümüyor. Bu defa, ekonomik 

suça yönelik ciddi iddialar söz konusu ve haklarında yakalama emri çıkarılmış 
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olmasına rağmen, henüz başlamamış bir ikinci operasyon dalgası da gündemde. Bu 

nedenle, yolsuzluk operasyonunda tüm gözaltılar ve dalgalar bitene ve taşlar yerine 

oturana kadar, belirsizliğin ve siyasi riskin boyutları da kestirilemeyecek. 

 

 Son 14 gün içerisinde süreç bu boyutlarda seyrederken, Türkiye'nin bir diğer 

şansızlığı da, Noel tatili öncesi ve sonrasında, küresel piyasalarda ve uluslararası 

siyaset alanında haber akışının da iyice yavaşlaması oldu. Bu nedenle, Türkiye'deki 

rüşvet ve yolsuzluk operasyonu, uluslararası medyanın da bir numaralı haber 

başlığına dönüştü. Uluslararası yatırımcılar, Türkiye'deki rüşvet operasyonu ve 

uzantısı konumundaki tüm siyasi çekişmeleri, tüm gerginlik ve 'devlet içinde devlet' 

tartışmalarını detaylı bir şekilde takip ettiler. Oturmuş ve demokrasisi bir hayli 

ilerlemiş gelişmiş ülkelerde görülmesine alışık olunmayan bu derece yoğun 

tartışmalar ve karşılıklı suçlamalar, oturmuş bir demokrasiye sahip olma çabası içinde 

olan Türkiye'nin uluslararası algısına ciddi zarar vermiş durumda. 

 

 Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri üzerindeki ciddi boyutlardaki yabancı 

payını dikkate aldığımızda, Türkiye'nin uluslararası algısındaki kırılma, Türk yatırım 

araçlarına yabancı yatırımcı ilgisini zora sokabilir. Kalkınma Bakanlığı'nın yayınladığı 

haftalık rapor çerçevesinde, yaşanan siyasi gerginlik sürecinin yabancıların hisse 

senedi, devlet iç borçlanma senetleri, eurobond ve  

mevduat portföy büyüklüklerine ne ölçüde yansıdığını, ancak 2 hafta sonra 

öğrenebileceğiz. 2013 yılı mart ayı sonunda 168,3 milyar doları az da olsa geçmiş 

olan yabancıların Türk yatırım araçlarından oluşan portföy büyüklüğünün, 22 

Mayıs'ta FED Başkanı Bernanke'nin konuşması ve Gezi Parkı olayları ile, 2013 yılının 

ağustos ayı sonunda 127,5 milyar dolara kadar gerilediğini hatırlayalım. 

 

 Portföy büyüklüğündeki gerileme, elbette ki net sermaye çıkışı değil. Hisse 

senetlerinde yaklaşık 2,5 milyar dolar, bono-tahvil cephesinde ise 3,5-4 milyar dolar 

olmak üzere, 6-6,5 milyar dolar düzeyinde bir sermaye çıkışından söz edilebilir. 2013 

yılı nisan ayı sonundaki portföy büyüklüğüne (166 milyar dolar) göre 38,4 milyar 

dolar, mayıs ayı sonundaki portföy büyüklüğüne (162,2 milyar dolar) göre ise 34,7 

milyar dolar portföy küçülmesi var, yabancı yatırımcıların. Ancak, bu dönemdeki net 

çıkış 6-6,5 milyar dolar olarak telaffuz ediliyor. Portföydeki küçülmenin önemli bir 

bölümü, yatırım araçlarındaki değer kaybından kaynaklanmakta. 

 

 Türkiye'deki son gelişmeleri değerlendiren Pacific Investment Management Co.'nun 

(PIMCO) CEO'su El-Erian, Business Insider'da kaleme aldığı, geçen cuma günü (27 

Aralık) yayınlanan ve Türkiye'deki son gelişmeleri ele aldığı yazısında, sürecin etkin 
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bir şekilde yönetilmemesinin, Türkiye borsalarının ötesinde zarara neden olacağını 

savundu. Son gelişmeler ve yabancı sermayeye bağlılığının Türkiye'deki finansal 

piyasaları sert vurduğunu belirten El-Erian, yazısında, Borsa İstanbul'da işlem gören 

hisselerin 'siyasi krizin ekonomik büyümeye zarar vereceği, yabancı yatırımları 

azaltacağı, sermaye çıkışına neden olacağı, kısa vadeli fon akışını uzaklaştıracağı ve 

uluslararası rezervleri boşaltacağı' yönünde piyasa çevrelerinde dillendirilen tahmin 

ve iddialara uygun bir şekilde sert satış gördüğünü, devlet ve kurumsal tahviller 

arasındaki risk spreadinin (faiz farkı) genişlediğini ve kurun ciddi oranda zayıfladığını 

belirtiyor. 

 

 Öte yandan El-Erian, piyasalardaki bu aksaklıkların, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 

sorunları çözeceği beklentisiyle, diğer piyasaların Türkiye'deki gelişmeleri sakin bir 

şekilde izlemesiyle çeliştiğine de dikkat çekmekte. El-Erian, Türkiye'deki piyasaların 

ötesinde zarar verecek, siyaset bakımından bu belirsiz sürecin önlenmesi için,  

BaşbakanErdoğan'ın iç siyaset yaklaşımını benimsemesi ve olaylara bir an önce 

açıklık getirmesi gerektiğinin altını çiziyor. Muhammed El-Erian yazısında, Başbakan 

Erdoğan'ın siyasi tansiyonu, dış müdahale ve yargının taraflı olduğu söylemlerinden 

daha az şikayet ederek önleyebileceğinin de altını çiziyor. Bu süreçte, Başbakan 

Erdoğan'ın kendisine yöneltilmiş suçlamalara açıklık getirmesi ve siyasi ortaklarının 

bazılarını daha az savunması gerektiğini de vurguluyor. 

 

  "Ayrıca, krizin ekonomik sonuçları ile etkin bir şekilde ilgilenebilmesi için merkez 

bankasının da bağımsızlığını sağlaması gerekiyor" ifadeleri de yazıda yer almakta. El-

Erian yazısını, "Erdoğan'ın bunu etkin bir şekilde idare edememesi hâlinde, 

yatırımcıların "Türkiye'deki finansal kurumlardaki yatırımlar, küresel talebin etkisi ve 

gelişen piyasalardaki sıkıntılı güven üçlüsünü" fiyatlamaya başlamasıyla bu etki daha 

fazla piyasaya yayılabilir" diyerek sonlandırıyor. Yani, El-Erian Türkiye'deki siyasi 

krizin, Türkiye'nin birlikte anıldığı diğer 'Kırılgan Beşli' ülkelerine de sirayet 

edebilecek bir bulaşıcı hastalık özelliği taşıdığını, şu anda ülkenin yaşamakta olduğu 

siyasi krizin piyasalara etkilerinin sadece Türkiye ile sınırlı kalmayabileceğini de 

vurguluyor. 

 

 Uluslararası piyasa ekonomistleri, Türkiye'deki mevcut siyasi krizin bu şekilde 

sürmesi halinde, TL'ye yönelik satış baskısının devam edeceğini vurgulamaktalar. 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, İngilizce olarak tweeter'dan attığı mesajlarda, 

mevcut siyasi gerginliğin azalması ve Türkiye'nin siyasi ortamının ve piyasayı 

çevreleyen atmosferin normalleşmesi halinde, yurt içi piyasalar ve yatırım araçlarının 

değer ve fiyatlarındaki toparlanmanın çok hızlı olacağına dair bir değerlendirmeyi 
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paylaştı. Şimşek, Hükümet'e ve AK Parti'ye kamuoyu desteğinin halen kuvvetli 

olduğu, bu nedenle 'siyasi belirsizlik' riskinden söz edilemeyeceğine dair görüşüne 

de, yine tweeter üzerinden uluslararası ekonomi ve piyasa çevreleriyle paylaşmış 

durumda. 

 

 Maliye Bakanı Şimşek, son günlerde kurda yaşanan gelişmelerle ilgili de yorum 

yaparak, 2008 ve sonrası dönemde olduğu gibi felaket tellallarını hayal kırıklığına 

uğratacaklarını belirterek, "Maliye politikasında manevra alanımız var." dedi. Şimşek, 

"Büyüme bir miktar yavaşlasa da Mart sonrasında toparlanır. Milletimizin güçlü 

destegi devam ediyor. Bu, en belirleyici faktör olacaktır." diye konuştu. Şimşek 

mesajlarında: "Karşı karşıya olduğumuz sıkıntılar büyük ölçüde piyasalarda 

fiyatlanmıştır. Ortalık yatışınca toparlanma çok hızlı olacaktır. Temeller sağlam. İç 

talep zayıflayacak. Firmaların fiyat arttırma gücü çok sınırlı olacak. Dolayısıyla kurdan 

enflasyona geçişkenlik düşük kalacak. " hatırlatmalarını yaptı. Bununla birlikte, 

uluslararası ekonomi medyasındaki haberlerin içeriğine bakıldığında, Türkiye'deki 

siyasi çekişmenin gerekçesi, tüm taraflara yönelik analizler ve olası bir yeni 

operasyon dalgasının kimi ilgilendirdiğine dair detayların da yazılıp çizildiği net olarak 

görülüyor. 

 

 Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiler için, 2014'de bir başka risk unsuru da, ABD 

tahvillerinin faiz oranlarının yükselişini sürdürmesi. 10 yıl vadeli tahvillerin faiz 

oranının yüzde 3'ü geçmesi de tedirginlik konusu oldu. 10 yıllık tahviller, güçlenen 

ekonomik toparlanma işaretlerinin FED'in kaynak alımını azaltmaya devam edeceği 

spekülasyonlarını artırmasıyla 6 hafta art arda gerileyerek Haziran'dan beri en uzun 

düşüşünü kaydetmiş durumda. 

 

 Yatırımcılar, FED'in geçen haftaki aylık 85 milyar dolarlık tahvil alımını Ocak'ta azaltıp, 

faiz oranlarını düşük tutmaya devam edeceği açıklamalarını fiyatlarken, tahvil faizleri 

2 senenin zirvesine çıktı. Resmi verilere göre, ABD'deki imalat bu ay 2011'den beri en 

yüksek seviyesine yaklaştı. "Fed'in hareketleri ve ekonomideki olumlu işaretler tahvil 

faizlerini yukarı çekti," diyen New York merkezli Jefferies Group LLC'in hükümet 

tahvili ekonomisti Thomas Simons, "Yeni yıl başlarken, Fed'in gelecekteki teşvik 

kararlarının bağlı olduğu ekonomik veriler çok daha önemli olacak. Tahvil faizleri 

daha da yüksekleri zorlayabilir," diye ekledi. 

 

 Bloomberg Tahvil İşlemcisine göre, 10 yıllık tahvil faizleri bu hafta 26 Temmuz 

2011'den beri en yüksek seviye olan yüzde 3.02'i buldu. Kasım 2023 vadeli yüzde 

2.75'lik tahvilin fiyatı 97 7/8 olarak kaydedildi. Faizlerin en son 6 haftalık kaybı 7 
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Haziran'da sona ermişti. 2 yıllık tahvil faizleri yüzde 0.39'u bularak, bu hafta 1 baz 

puan yükselmiş oldu. 30 yıllık tahvil faizleri 11 baz puan artışla yüzde 3.94'i gördü. 

 

 Bu durumda, 2014 yılının bütünü için, dolar-TL kurunda iyimser senaryoda 1,98-2,04 

bandını, orta senaryoda 2,04-2,10 TL bandını, kötümser senaryoda ise, 2,14-2,22 TL 

bandını tarif edebiliriz. 30 Mart'a kadar siyasi tansiyonun daha da artması, yeni 

gözaltı ve operasyonların boyutlarının Türk iş dünyasını sarsacak boyutlara ulaşması 

halinde ise, ilk kez test edilecek seviyeler olmasına bağlı olarak, yabancıların 'after 

this, the blue sky' (bu olaylar ve süreç sonrasında, burası kırıldıktan sonra, mavi 

gökyüzü) dedikleri tabirle, döviz kurlarının seviyesine yönelik, nerede durabileceğine 

dair bir yorumda bulunmak mümkün değil. Bununla birlikte, 2,30 TL'nin dahi 

rahatlıkta kırılabileceği söylenebilir. 

 

 Euro-TL'nin yeni bir rekorla, 3 TL'nin üzerini gördüğü, 0,5 dolar+0,5 euro'dan oluşan 

sepet TL kurunun da, 2,52 TL'yi görerek yeni bir rekora imza attığı bu periyotta, 

kötümser senaryoda yüzde 10,5 ile 11 arası bir 2. el Hazine kağıdı faizi oranına 

şaşırılması gerektiğini vurguluyorduk ki, 30 Aralık'a başladığımız ve yeni yıla girişin 

kutlanacağı haftaya, 2. el faizlerde, gösterge kağıtta yüzde 10,17 ile giriyoruz.  2,17 

TL'nin üzerini görmüş olan dolar-TL kuru, yeni haftaya 2,15 TL'nin biraz üzerinden, 

euro-TL kuru ise 2,96 TL'nin hemen altından başlıyor. 

 

 Euro-dolar paritesi ise, yılı halen 1,34-1,38 dolar bandında kapatacak gibi 

gözükmekte. ABD Merkez Bankası'nın (FED) tahvil alım programını azaltmayı 

sürdürmesi ve ABD ekonomisindeki toparlanmanın hız kazanması halinde, ABD 

Kongresi'ndeki siyasi gerginlik maddelerinin çözüm bulması halinde, uluslararası 

piyasalarda, 2014 yılı için euro-dolar paritesinin mutlaka 1.30 doları aşağı yönde 

kıracağına dair beklenti kendisini hissettiriyor. Paritenin, önce 1,32 dolara, yıl 

sonunda da 1,28 dolara gelmesi bekleniyor. Ortalama parite için 1,30 dolar 

konuşuluyor. Bununla birlikte, euro-dolar paritesinin 2014 yılı sonunda 1,24 doları 

dahi görebileceğini ifade eden ekonomistler söz konusu. Bu arada, bu hafta ABD 

ekonomisine yönelik beklenen konut ve imalat sanayi verileri öncesinde, dolar-yen 

paritesi, krizin başladığı ekim 2008'den bu yana, 30 Aralık sabahı 105,40 yen ile en 

yüksek değeri gördü. Japon Merkez Bankası'nın (BoJ) yüzde 2 enflasyon hedefine 

ulaşmak adına, 2014'de de yıllık bazda 665 milyar dolarlık parasal genişlemeyi 

sürdüreceğine dair kararlılığı, elbetteki pariteyi etkiliyor. 

 

 Dolar Endeksi, 2013 yılında yüzde 3,8'lik artış ile, 2008'deki yüzde 8,9'luk artıştan 

sonra, en yüksek artış oranını yakalamış durumda. Bununla birlikte, Dolar Endeksi yılı 



 

6 Türkiye İMSAD Ekonomi Değerlendirme Raporu/134 
Türkiye İMSAD üyelerine yönelik hazırlanmış bu raporun her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz. 

 

80,3 puan düzeyinde tamamlıyor. Çin'in para birimi yuan ise, 6,0637 ile, Çin 

Hükümeti'nin 1993 yılında Çin'in kur politikasını değiştirme ve resmi ile piyasa 

kurunu ayırma kararından bu yana en yüksek değeri gördü. Temmuz 2005'deki resmi 

kurun belirli bir bantta dalgalanma kararından bu yana, 30 Aralık sabahı itibariyle, 

Yuan resmi kurda 6,10240 ile en yüksek değerini görmüş durumda. 28 Aralık'ta 

yayınlanmış olan makalede, Der Spiegel Dergisi ise, Avrupa Merkez Bankası Başkanı 

Draghi'nin, Euro Bölgesi'ndeki krizin toparlanmaya başlaması ile birlikte, kasım 

ayındaki faiz indirim kararı sonrası, tarihi seviye olan yüzde 0,25'in altını 

düşünmedikleri mesajına yer vermiş. Bu durumda, paritenin 1,28 doları kırıp 

kırmayacağı tartışma konusu olabilir. 

 

 Bu arada, Bundesbank Başkanı ve ECB üyesi Jens Weidmann, euro bölgesinde krizin 

geri dönebileceği uyarısında bulundu. Avrupa finansal piyasalarındaki sakinliğin 

aldatıcı olabileceği uyarısında da bulunan Jens Weidmann, "Euro bölgesi ülkelerinin 

reform yolunda devam etmeleri gerekli. Kamu finansmanları güçlendirilmeli ve 

finansal piyasalar, bankalar daha iyi regüla edilmeli, denetlenmeli. Herkes kendi 

ülkesi ve euro bölgesi genelinde istikrar için sorumluluklarının bilincinde olmalı" diye 

konuştu. 

 

 17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasından sert düşen iç 

piyasalarda Başbakan Erdoğan ve yargı arasında yaşanan gerilimin de eklenmesi ile 

Türkiye piyasaları en çok kayıp yaşayan piyasalar oldu. Hisse senedi ve kur tarafında 

dünyanın en kötü performansını yaşayan Türkiye’de, dolar bazında BİST 100 Endeksi 

yüzde 21 düşüş yaşadı. Yıl genelinden bakıldığında ise yüzde 32’lik geri çekilme 

yaşandı. Türk lirası dolar karşısında Aralık ayı içinde yüzde 6.3 eridi. Gelişen ülke 

kurları arasında en sert düşüşü yaşayan TL, geçtiğimiz hafta 2.1764 ile en düşük 

seviyeyi görmüş oldu. 

 

 Yapılan değerlendirmelerde gerilimin artması ile Türkiye’nin kazanımlarının geri 

verildiği ve 1990’lardan bu yana ilk kez kazanılan yatırım yapılabilir notunu da 

tehlikeye soktuğu uyarısı yapılıyor.  Piyasa uzmanları Türkiye için risklerin daha 

belirgin hale geldiği uyarısını yaparken, şirketler bazındaki kayıplara da dikkat 

çekiliyor. Bloomberg’de yer alan haberde İhlas tarafından yıl genelinde yaşanan 

yüzde 71’lik düşüşe işaret edilirken,  Borsa İstanbul’un en kötü performansı 

olduğunu kaydedildi. Anel Elektrik ise yüzde 55'lik kayıp ile ikinci sırada yer aldı. 

 

 Tahvil piyasasında da gerilimin izleri takip ediliyor. Son iki yılın en hızlı satışını yapan 

yatırımcılar gösterge faiz olan iki yıllıklarda çıkarak faizin 23 ayın zirvesi olan yüzde 
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10.17’ye kadar taşıdılar. Yabancı iki haftada 1.9 milyar dolarlık satış yaptı.  Merkez 

Bankası verileri 72 milyar dolardan 54 milyar dolara gelindiğini ortaya koydu. Gelinen 

seviye son üç ayın en düşük seviyeleri oldu. 

 

 Londra Merkezli CF Global broker’ı Julian Rimmer faizlerdeki yüksek seviyelerin uzun 

süre bu şekilde devam etmesi ve dövizdeki zayıflığın sürmesi halinde ekonomik 

performans üzerinde sert etki bırakacağı yönünde uyardı. Gösterge endeksler 

2003’ten 2012 sonuna kadar olan dönemde yüzde 505 yükseliş kaydetti. MSCI 

Gelişen ülkeler endeksi ise aynı dönemde yüzde 275’lik yükseliş yaşandı. 

 

 2013 hisse senetlerinin yılı oldu. Hatta, bono-tahvilden hisse senedine yönelim, 

dünyanın en büyük yatırım fonu unvanına sahip, bono-tahvil ağırlıklı PIMCO'nun, 60 

milyar doları aşan değer kaybı yaşayınca, ikinci sıraya gerilemesine bile sebep oldu. 

Peki, 2014'de hisse senedi piyasaları yükselecek mi? Borsalar için pozitif bir 

görünüme işaret eden Paul R. La Monica Cnn Money için yazdığı makalesinde, 

2014'de hisse senedi piyasalarının yukarı yönlü hareket etmesi için başlıca beş 

nedeni şöyle sıraladı: 

 

 " 1. Wall Street hala FED'i seviyor ve FED de onu: Çarşamba günü, FED'in sonunda 

teşvikleri azaltacağını açıklamasının ardından hisse senedi piyasalarında büyük bir 

çıkış yaşandı. Bazılarına göre bu, yatırımcıların, ekonominin FED'in destek tekerlekleri 

olmadan da ilerleyebileceğini sonunda kabul ettikleri anlamına geliyor. Sadece 

yatırımcıların azaltıma ne zaman başlanacağı konusunda meraklanmayı bırakması 

bile çok pozitif bir durum. FED'in varlık alımını 85 milyar dolardan 75 milyar dolara 

indirmesi merkez bankasının başka bir azaltım krizinden kaçabileceğinin farkına 

vardığının sinyallerini verdi. 

 

 2.2014, tahviller açısından 1994 olmayacak: FED, sonunda azaltımı yoluna koydu, 

yatırımcılar uzun dönemli faiz oranlarını nereye gittiğine odaklanabilirler. 10 yıllık 

hazine kağıdı faizleri, Mayıs ayında en düşük seviyesi olan yüzde 1,6'dan yüzde 3'e 

yükseldi. FED'in yavaş ve istikrarlı azaltımı ile, ekonomi çok fazla ısınmadığı ve 

enflasyon sinyali göstermediği sürece bu oran çok daha fazla yukarıya gidemez. 

 

 3.Büyük dönüşüm sonunda üzerimizde: Konuştuğum tüm kaynaklar 10 yıllık faizlerin 

2014'de muhtemelen yüzde  3,25-3,75'den daha fazla yukarı gitmeyeceğini 

söylediler. Bu büyümeye zarar vermek için yeterli olmayabilir. Öte yandan bu oran, 

yatırımcılar hisse senetlerinin sonsuza kadar tahvillerden iyi olacağına ikna edebilir. 
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 4.Piyasalar şen şakrak değil: Yatırımcıların ve finans medyasının ortak yanlışı, bir 

şeylerin çok yukarıya gittiği için yönünü aşağıya çevireceğini beyan etmesi oluyor. 

Öte yandan 2013'ün sonunda hisse senedi piyasalarının, 1999'un sonunda olduğu 

gibi rasyonel olmayan bir verimliliği yok. 

 

 5.Ekonomik görünüm: ABD ekonomisi için yakın zamanda bir resesyon riski 

gözükmüyor. Aynı zamanda, dünyanın geri kalanı için de bardağın yarısı dolu 

gözüküyor." 

 


