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Dün, Rusya ve Ukrayna arasındaki sorunları çözmek ve ateşkesi
tesis etmek için tarafların Belarus’da bir araya
gelmesi, piyasalarca olumlu karşılandı. Müzakerelerin ilk gününde henüz bir anlaşma sağlanamamasına
rağmen, görüşmelerin devam edeceğinin belirtilmesi; görece.2021
iyimser karşılanıyor. Keza, ABD önderliğindeki
batılı ülkelerin; Rusya’ya yönelik uygulamaya aldıkları Swift yasağı ve Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarına el
konulması gibi finansal yaptırımlar da, -her ne kadar bulaşıcılık etkisi ve Dolar swap faizlerini artırması
üzerinden dün piyasalarda olumsuz fiyatlamaları olsa da- askeri seçeneklerin gündemde olmadığı öngörüleri
ile piyasaları bir miktar rahatlatıyor. Tüm bu gelişmeler ışığında, yatırımcıların kafasında; “Rusya-Ukrayna
geriliminde, piyasalar için en kötüsü geride mi kaldı?” sorusunun sorulmasına neden oluyor.
Bu sorunun cevabını vermek kolay değil. Çünkü; Rusya’nın, Ukrayna’ya yönelik askeri harekatı halen devam
ediyor ve müzakerelerin çökmesi halinde; savaş hali şiddetlenerek devam edebilir. Bu da, piyasalarda yeni bir
sell-off(portföy boşaltma) fiyatlamasını beraberinde getirebilir.
Diğer yandan, Rusya-Ukrayna arasında savaşa dönüşen gerginlikler; majör merkez bankalarına yönelik
sıkılaştırma beklentilerine dair görüşleri de ikiye bölmüş durumda. İlk görüş; jeopolitik risk artışının, küresel
büyümeyi olumsuz yönde etkileyeceği ve yine bölgedeki Doğal Gaz ve Petrol rezervleri ile tahıl ürünleri
zenginliğine ulaşmanın zorlaşabileceği varsayımıyla; enflasyonist baskıların artacağı ve bir “stagflasyon(düşük
büyüme ve yüksek enflasyonun bir arada olması)” riskinin canlanacağını iddia etmekte. İkinci görüş ise: merkez
bankalarının ana hedeflerinin büyüme değil, fiyat istikrarını sağlamak olduğu teziyle; jeopolitik risklerin
enflasyonist baskıları artıracak olmasının, daha hızlı parasal sıkılaştırmaları gündeme getireceği şeklinde.
Özetle, süreci birkaç senaryoda takip etmekte fayda var;
Birinci senaryo: Taraflar arasında müzakerelerin çökmesi ve savaş ortamının şiddetlenerek devam etmesi
durumunda; piyasalar açısından çok negatif fiyatlamalar ortaya çıkabilir. Bu senaryoya, merkez
bankalarının(ya da sadece Fed’in) parasal sıkılaştırmaya her koşulda geçmesi hali de eklenecek olursa;
piyasalar açısından tam bir yıkım olur. Ancak, savaş durumunda Fed başta olmak üzere majör merkez
bankaları sıkılaştırmadan geri adım atacak olursa; bu sefer de piyasalarda bir anda(savaşa rağmen) pozitif
fiyatlamalar ortaya çıkabilir.
İkinci senaryo; Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin başarıya ulaşması durumunda; piyasalar
açısından pozitif fiyatlamalar görülebilir. Bu sefer de, Fed başta olmak üzere majör merkez bankalarının
sıkılaştırmaya geçişleri üzerinden piyasalar kısmen baskı yiyebilir.
Kişisel görüşüme gelince; bence, fiyatlamalar açısından en kötüsü henüz geride kalmadı. Çünkü, Rusya-Ukrayna
savaşı; Putin ikna olana kadar devam edebilir. Ayrıca, jeopolitik risklerin ABD ekonomisine etkileri, Avrupa
ekonomisi kadar sert olmayacak. ABD ekonomisine enerji fiyatları üzerinden getireceği enflasyonist baskıyı
engellemek için ise; stratejik enerji rezervleri ile karşılık verilmesini beklemekteyim. Ayrıca, arz tarafında oluşan
enflasyonist baskıyı engellemekte zorlanan Fed’in elindeki tek seçenek ise; talep enflasyonunu kontrolde
tutmak için parasal sıkılaştırmaya başlamak olacak. Bu bağlamda, savaşın bir anda bitmesinin çok zor olduğu
bir ortamda; Fed’in finansal riskleri de(konut balonu ve hane halkı borçları) gözeterek başlatabileceği bir
parasal sıkılaştırma ile piyasalar yeniden baskı altında kalabilir. Buradaki tek istisna ise; Fed’in, “ne şş yansın ne
kebap” minvalinden, parasal sıkılaştırmaya düşük hızla başlaması olur ki, bu durum piyasaları hayli rahatlatır.
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RİSK UYARISI:
*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. İnternet
sitemizdeki her türlü tablo ve grafikler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanılarak
hazırlanmıştır. Sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo, grafik ve analizlerin doğrulukları
tarafımızca garanti edilmemekte ve bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak
verilmemektedir.
Forex İşlemleri Risk Uyarısı: Kaldıraçlı alım satım (Forex) işlemleri; düşük teminatlarla büyük miktarlı
pozisyonların alınabildiği yüksek oranda risk içeren işlemlerdir. Kaldıraçlı alım satım işlemleri
sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.
Lütfen olabilecek bütün riskleri anladığınızdan emin olun ve gerekiyorsa bağımsız danışmanlardan
profesyonel tavsiye ve yardım alın. Sayfada verilen tüm bilgiler genel niteliktedir ve müşterilerin alım
satım kararını destekleyebilecek düzeyde bilgi bulunmayabilir.
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