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TCMB PPK ekonomik tansiyonu düşürdü. AYM'nin 

yıldönümü siyasi tansiyonu yükseltti. Ukrayna gerginliği 

de yeniden tırmanıyor. Siyaset bir çeyrek dönem daha 

ekonomi alanını gölgeleyecek. FED'in toplantısından ise 

bir 10 milyar dolar daha azalım bekleniyor. 

 

 Türkiye'nin makro ekonomik göstergelerinde zaman zaman ortaya çıkan uyumsuzluk, 

bizim alanımızın en önemli tartışma konusudur. Ender olarak, imalat sanayi kapasite 

kullanım oranı verisi ile sanayi üretim verisinin uyuşmadığını, ya da, kimi makro 

göstergelerle büyüme verilerinin uyuşmadığını görürüz. Bu anlamda, ekonomik 

büyüme ile karşılaştırma yaptığımız verilerden birisi de, Türkiye'nin elektrik tüketim 

verileridir. Türkiye'nin yüksek büyüme gerçekleştirdiği geçmişteki kimi yıllarda, 

elektrik tüketimi verisi, bir önceki yıla göre tüketimin gerilediğine işaret etmiştir. Bu 

durumda, ya büyüme verisinde bir hata vardır, ya da o yıl Türkiye'de kaçak elektrik 

tüketimi ciddi ölçüde artmıştır. Bu noktada, 2013 yılında Türkiye'nin 242 milyar 

kilovatsaat elektrik tüketmiş olması, bu defa geçen yılın yüzde 4'lük büyümesi ile 

örtüşüyor. 

 

 Uluslararası finans kurumlarının ekonomik araştırmalar birimlerinin ve IMF, Dünya 

Bankası, OECD gibi kuruluşların Türk ekonomisiyle ilgili olarak takıldıkları bir başka 

uyumsuzluk ta, Reel Kesim Güven Endeksi, Satın Alma Yöneticileri Güven Endeksi 

PMI verileri gibi verilerin yüksek performansına karşın, Tüketici Güven Endeksi'nin 

düşük seyretmesi. Bir yanda, Türk ekonomisinin bugün ve geleceğine güvenini 

kaybetmeyen, mal üretmeyi, ihracat bağlantısı yapmayı ve hammadde tedarik 

etmeyi sürdüren bir reel sektör, diğer yanda, 2006 yılı haziran ayından bu yana, 

ekonominin bugün ve geleceğine duyduğu güven bir türlü pozitife geçemeyen bir 

hane halkı. 

 

 Hane halkının ekonomiye olan güveni bu derece kırılgan ise, aynı hane halkı bu defa 

işveren veya işçi olarak, ya da profesyonel yönetici olarak, üretim tarafına geçtiğinde, 

aynı Türk ekonomisine nasıl güveniyor? Bu nedenle, tüketici güven endekslerinin de 

gözden geçirilmesi gerektiği konuşulmakta. 28 Nisan günü (bugün) açıklanacak veri, 

büyük bir ihtimalle bu çelişkiye işaret etmeyi sürdürecek. Geçen hafta açıklanan reel 

kesim güven endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre 4,1 puan artarak 112,7 ile son 
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23 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Reel kesim güven endeksi en son Mayıs 

2012'de 113,8 değerini almıştı.  

 

 Endeksin oluşmasını sağlayan anket sorularının genel durumuna baktığımızda, Türk 

ekonomisinin genel gidişatı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam 

sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve gelecek üç aydaki 

üretim miktarına yönelik endekslerin artış yönünde hareket ettiği görülüyor. Bunun 

anlamı, 5 değişkende reel sektörün bir iyileşme algıladığına ve/veya şu an için 

çalıştırdığı personeli işten çıkarmasına gerek duyabileceği bir ortam beklemediğine 

işaret ediyor. Ancak, yükselen faiz ortamının yanı sıra, iç ve dış siyasi belirsizliklerin 

devam etmesine bağlı olarak, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki 

ihracat sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stoku miktarına ilişkin 

değerlendirmelerinde ise, reel sektör endekslerde azalış yönünde bir tabloya işaret 

etmekte. Demek ki, Ukrayna gerginliği nedeniyle, Rusya'ya yapılan ihracatın ve 

Avrupa ekonomilerindeki toparlanmanın hayli zayıf seyretmesine bağlı olarak, 

gelecek üç aydaki ihracat bağlantıları için de zihinlerde kimi soru işaretleri söz 

konusu. 

 

 Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya 

göre 1,3 puan artarak 106,8 puan seviyesinde gerçekleşti. İçinde bulunduğu sanayi 

dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu 

belirtenlerin oranı yüzde 15,9'a, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 75,2'ye 

yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 8,9'a geriledi. Son 

üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış 

bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlenerek devam ettiği, iç piyasa 

sipariş miktarında ise bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin artış 

bildirenler lehine döndüğü gözlendi. Buradan, kredi kartı taksit sayısının 

sınırlandırılmasına yönelik tedbirlere hane halkının alışmaya başladığı yönünde bir 

yorum çıkarabilir miyiz, bir iki ay daha beklememiz gerekiyor. 

 

 Ortalama birim maliyetlerde son 3 ayda artış olduğunu bildirenlerle gelecek 3 ayda 

artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıflayarak devam ettiği, gelecek 3 

aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de zayıflayarak sürdüğü görüldü. Gelecek 12 

aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki ay ile aynı seviyede 

gerçekleşerek yüzde 8,7 oldu. Ankete katılan iş yerlerinin yüzde 48,3'ü üretimlerini 

kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 19,9'u talep yetersizliğinin 

üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu bildirdi. Onu da sırasıyla 
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hammadde-ekipman yetersizliği, işgücü yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer 

faktörler izlemiş gözüküyor. 

 

 Sadece, Türkiye değil, başta ABD olmak üzere, önde gelen ekonomilerin tümü için 

lokomotif özelliği olan inşaat sektörü ve konut endüstrisine yönelik veriler de, 17 

Aralık ile 30 Mart arasındaki siyasi belirsizlikten ve Türk Ekonomi Yönetimi'nin aldığı 

makro ihtiyati tedbirlerden, konut sektörünün etkilendiğini gösteriyor. 2014 yılının 

ilk 3 ayında 257 bin 853 konutun el değiştirdiği Türkiye konut sektöründe,  konut 

satışlarındaki düşüş bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,8 olarak 

gerçekleşirken, İstanbul'da bu oran yüzde 11'i buldu. Aynı dönemde Ankara'daki 

düşüş yüzde 13'e, İzmir'deki düşüş ise yüzde 7'ye ulaştı. Bununla birlikte, sektör 

temsilcileri bu düşüşün kalıcı olmadığını, siyasi belirsizlik ortamının zayıflamasıyla 

birlikte Nisan ayında satışların arttığını ifade etmekteler. 

 

 Açıklanan verilerin ışığında, satışlarda birinci, ve ikinci el konutlar arasındaki fark da 

dikkat çekiyor. İstanbul'da, 2014 yılının ilk çeyreğinde ikinci el konut satışlarında 

düşüş yüzde 9 olurken, ilk elden satışlardaki düşüş oranı yüzde 12'de kaldı. Türkiye 

genelinde de birinci eldeki düşüş yüzde 1,2, ikinci eldeki düşüş yüzde 9.5 olarak 

gerçekleşti. İlk çeyrekteki gerileme, daha çok ikinci el konutların satışından gelmiş 

gözüküyor. 2013'ün ilk üç ayında yüzde 42 olan ipotekli satış payı, bu yıl aynı 

dönemde yüzde 32.2'ye gerilemiş durumda. Anlaşılan o ki, konuk kredilerinin 

maliyetleri artınca, konut şirketleri tarafından ağırlık verilmiş olan senede dayalı 

satışların sektörde eğilim olarak artmış. Satışları artırmak için senede dayalı faizsiz 

kampanyalar düzenleyen inşaat şirketleri, bu yolla birinci el satışlarının ikinci elden 

daha az düşüş yaşamasını da sağlamış gözüküyorlar.  

 

 Türkiye genelinde konut satışları içinde ilk satışın payı %47,9 olarak şekillenmiş 

gözüküyor. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 235 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde 

19,6) sahip olurken, İstanbul'u 4 bin 913 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 698 konut 

satışı ile İzmir izlemiş. Sadece mart ayı için bakıldığında ise, 'Mortgage'lı, yani ipotekli 

satışların toplam içindeki payının yüzde 42'den yüzde 27'ye inmesi, siyasi belirsizliğin 

Türkiye'de, konut satışları üzerinde ne denli etkili olduğunu göstermekte. 

 

 Bu noktada, TCMB Para Politikası Kurulu'nun 24 Nisan'daki toplantısı sonrasında 

açıklanan 1 sayfalık metni incelediğimizde, Türk Ekonomi Yönetimi'nin sıkı para 

politikası duruşunun ve alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle, bankacılık 

sektörünün ekonomi aktörlerine kullandırdığı kredilerdeki büyüme hızlarının 

yavaşlamaya devam ettiğine vurgu yapılmış. Türk Ekonomi Yönetimi ve TCMB fiyat 
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istikrarı, yani enflasyonla mücadele; ayrıca, finansal istikrar, yani cari işlemler açığıyla 

mücadele açısından, bankacılık sektörünün reel sektöre kullandırdığı kredi 

hacmindeki artış oranını ortalama yüzde 15 ile sınırlamanın en etkili silahlardan birisi 

olduğunu düşünmekte. Bu hususta, 2012 yılında elde edilen sonuçlar da bunu 

kanıtlıyor. 

 

 TCMB'nin ekonomik analizi, 2014 yılı ilk çeyreğine dair açıklanan verilerin ışığında, 

alınan tedbir ve gelişmelerle uyumlu olarak yurt içi özel kesim nihai talebinde ivme 

kaybına işaret ettiğini gösteriyor. Net ihracatın ise, dış talepteki toparlanmanın da 

etkisiyle büyümeye olumlu katkı yapması bekleniyor. Bununla birlikte, Ukrayna 

gerginliğinin Türkiye'nin ihracat performansına olası etkisi de, önümüzdeki 

dönemde dikkate alınması gereken bir değişken olacak. Para Politikası Kurulu, 

talep bileşenlerinin mevcut görünümü altında, 2014 yılında toplam talep 

koşullarının enflasyon baskılarını sınırlayacağını ve cari işlemler açığında belirgin 

bir iyileşme gözleneceğini tahmin ediyor. 

 

 Para Politikası Kurulu, 28 Ocak'ta gerçekleştirilen güçlü ve önden yüklemeli parasal 

sıkılaştırma sayesinde, yukarı yönlü risklerin orta vadeli enflasyon beklentileri 

üzerindeki etkilerini sınırladığı değerlendirmesinde bulunuyor. Bu yorum, Başkan 

Doç. Dr. Erdem Başçı'nın geçtiğimiz haftalardaki TCMB Genel Kurulu'nda, Bankanın 

manşet enflasyonda tepe noktanın önümüzdeki mayıs ayında görüleceği 

yönündeki açıklaması ile uyumlu. Bununla birlikte, enflasyon beklentileri ve 

fiyatlama davranışlarını yakından izleyecek olan TCMB üst yönetimi, enflasyon 

görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş 

sürdürmekte kararlı. Bu nedenle, neden bir iki yerli ve yabancı finans kurumu Para 

Politikası Kurulu toplantısına '5 Kala', bir anda bir faiz indirimi beklentisini 

raporlarına koydular, geçen hafta anlamakta zorlandık. 

 

 TCMB Para Politikası Kurulu üyeleri, son dönemde azalan belirsizlikler ve risk primi 

göstergelerindeki kısmi iyileşme sayesinde, gerektiğinde likidite politikası yoluyla 

ilave bir sıkılaşmaya duyulabilecek ihtiyacın da azaldığını vurguluyor. Yani, bundan 

sonraki yakın dönemdeki PPK toplantılarından bir faiz artış kararı çıkması ihtimali 

neredeyse sıfır. Bu temel değerlendirmelerin ışığında, Para Politikası Kurulu, geç 

likidite penceresi borç verme faiz oranında 1,5 puanlık, 150 baz puanlık teknik bir 

faiz indirimine gittiğini de belirtiyor. Bu durumda, 3 Mayıs'ın hafta sonuna gelmesi 

nedeniyle, 5 Mayıs günü açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon verileri kritik 

önemde olacak. 
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 Veriler beklenenden iyi çıkarsa, TCMB PPK'nın mayıs ayı toplantısında bir teknik 

indirim daha yapması gündeme gelebilir. Unutmayalım, TCMB, makro ihtiyati 

tedbirler nedeniyle, 2014 yılında karlılığı baskı altına giren Türk bankacılık 

sektörünü de, eline her fırsat geçtiğinde rahatlatmaya çalışıyor. Bununla birlikte, 

azalan belirsizlik ve riskler nedeniyle, bankaların zorunlu karşılıklarına daha yüksek 

oranda faiz uygulama arayışları da bu dönem için, 6-8 hafta öncesine göre, 

anlamını yitirmiş durumda. 

 

 28 Mart haftasında, ABD ve İngiltere ekonomilerinin güçlendiğine dair haber 

beklentisinin artığı görülüyor. Bu haftanın şüphesiz en önemli başlığı ABD Merkez 

Bankası FED’in FOMC toplantısı ve faiz kararı. Haftanın son işlem günü olan 2 

Mayıs'ta ise tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları önemli olacak.  Beklentiler, kasım 

ayından beri en hızlı artışın olması yönünde.  2014'ün ilk 3 ayında, kötü havanın da 

etkisi ile hayal kırıklığı yaratan istihdam verilerinde düzelme beklentisi ağırlık 

kazanmış durumda. Nisan ayı verileri için, tarım dışı istihdamda  210 bin artış 

beklentisi öne çıkarken, işsizlik için ise yüzde 6.6 beklentisi ağırlığını hissettiriyor. 

FED’in Çarşamba günü yapacağı toplantıda, tahvil alım programında 10 milyar 

dolarlık azalttım kararının da (tapering) devamı bekleniyor. 30 Nisan Çarşamba günü 

ayrıca özel sektör istihdam verisi de takip edilecek. Aynı gün FED’in eski başkanı Ben 

Bernanke’nin konuşması öne çıkacak. 

 

 Ayrıca, bir sonraki gün, yani 1 Mayıs’ta FED Başkanı Janet Yellen’ın da konuşma 

yapması bekleniyor. İngiltere tarafında ise büyüme verilerinin öne çıktığı görülüyor. 

Ekonomistler dönemlik baza yüzde 0.9’luk büyüme beklentisi dile getirilirken,  yıllık 

bazda ise yüzde 3.2 büyüme bekleniyor. Euro Bölgesinde de işsizlik rakamları bu 

hafta önemli veriler arasında yer alacak. Piyasa beklentisi bölgede işsizliğin yüzde 

11.9 gelmesi yönünde. Haftanın ilk işlem gününde Avrupa’da ECB Başkanı Mario 

Draghi’nin konuşması takip edilecek. Türkiye'de ise, 28 Nisan (bugün) açıklanacak 

tüketici güven endeksi, 30 Nisan'da yine TÜİK'in dış ticaret verileri ve hemen 

ardından TİM'in nisan ayı ihracat verileri, Türk ekonomisinin nabzını tutmak 

açısından etkili olacak. 

 

 Küresel ve yerel yatırımcıların yeni haftada takip edeceği uluslararası önemdeki 

şirket bilançolar ise Daimler, Exxon Mobil, Chevron, Deutsche Bank, RBS, BNP 

Paribas, Time Warner, Viacom, Nokia, Volkswagen ve Twitter. 

 

 Geçen haftadan bu haftaya Ukrayna gerginliğinin tırmanması ve geçtiğimiz hafta 

sonu, hem ABD Başkanı Obama, hem de Almanya Şansölyesi Merkel'in Rusya için ek 
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yaptırımlara işaret etmesi, buna karşılık Rusya’dan karşı adım geleceğine dair 

açıklamalar ile iyice alevlenmiş durumda. Ortada, Rusya Devlet Başkanı Putin dahil, 

Rusya ekonomisini ayakta tutan oligarkların servetlerine bile servetlerine el 

konulması konuşuluyor. Jeopolitik gerilimin bu şekilde artması ile birlikte, altında son 

bir haftanın en yüksek seviyesine gelindi. Külçe altından yüzde 0.3’lük yükseliş ile 

haftanın ilk işlem gününde 1.305,66 dolar seviyeleri takip ediliyor. Mart ayı genlinde 

yüzde 2.3 düşüş kaydeden altında Nisan ayı genelinden yüzde 1.72lik yükseliş 

kaydedildi. Yıl genelinden ise yüzde 8.7’lik yükseliş kaydedildi. 

 

 Geçtiğimiz yıl, yüzde 28’lik düşüş ile 12 yıllık kazanç dalgasını sonlandıran altın, 2014 

yılına güçlü başlarken, Ukrayna gerilimini etkisi ile yeniden güvenli liman algısına 

dahil oldu. Comex tarafında Haziran vadelilerinde yüzde 0.4’lük yükseliş ile, altının 

bir onsu 1.306 dolar seviyesinde.  SPDR altın fonu ise, 12 haftanın en düşük seviyesi 

olan 79215 metrik ton seviyesinde. Gümüş  yeni hataya 19.7361 dolardan 19.7465 

dolara gelerek başlıyor. Platinde yüzde 0.5’lik yükseliş ile, 1.430 dolar seviyesine 

gelindi. Paladyum yüzde 0.1’lik artış ile 811.65 dolara yükseldi. 

 

 Metallerin yanı sıra petrolde de aynı gerekçeler ile yükseliş takip ediliyor. Son üç 

haftadır düşüş yaşayan Brent petrolde yön yeniden yukarı döndü. Londra’da 

vadelilerde yüzde 0.3’lük yükseliş takip ediliyor. Piyasa uzmanları hafta genelinden 

petrol fiyatlarında yükselişin devam edebileceğini kaydediyorlar. Brent tarafında 28 

centlik artış ile 10.9.86 dolar seviyesi takip ediyor. Avrupa’da ICE vadelilerinde 

109.78 dolar öne çıkıyor. WTI tarafında ise  35 centlik artış ile 100.95 seviyesi öne 

çıkıyor. ABD ham petrolünde  10 günlük hareketli ortalamanın  yüzde 12 üzerinde 

seyir takip ediliyor. Güvenli liman algısının güçlendiği bir başka nokta ise, ABD'nin 

hem 2 yıl, hem de 10 yıl vadeli tahvilleri prim yapmış durumda. 28 Mart haftasının ilk 

işlem gününde gelinen seviye ise yüzde 2.64 seviyesi. Bu da, Türkiye gibi ülkelerin, 

ABD tahvillerinde artan cazibeye dikkat etmeleri gerektiğini gösteriyor. 

 

 Yatırımcıların birçoğu piyasadaki iniş-çıkışlara bilanço rakamları ile ekonomik 

verilerin neden olduğunu düşünse de aslında son dönemde her şey döviz piyasasında 

yaşanan hareketlere bağlı olarak gelişiyor. Borsaların yükselmeye başladığı 2012 

sonlarından itibaren Japon yeni ile hisse senedi piyasaları ters yönde hareket ediyor. 

Daha net olmak gerekirse; yen ne zaman gerilese borsalar yükseliyor, yen ne zaman 

güçlense borsalar zayıflıyor.  

 

 Ancak şimdilerde küresel ekonomiden durgunluk sinyalleri gelmesi ve hisse senedi 

piyasasında yaşanan karmaşa ortamında son üç yıldır piyasayı yükselten kur 
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beklentileri tehdit altında. Önde gelen tüm ekonomilerde merkez bankalarının 

ihracat ile ekonomiyi desteklemek ve enflasyonu yükseltmek için kuru zayıflatmaya 

çalışması nedeniyle kur savaşının eşiğine gelmiş durumdayız. Kur savaşı uyarısı ilk kez 

Brezilya tarafından 2010 yılında yapılmıştı. 

 

 Manşetler Ukrayna anlaşmazlığına odaklanırken asıl savaş döviz piyasalarında 

patlamak üzere. Hem Çin hem de Avrupa büyümeyi desteklemek amacıyla para 

birimlerini zayıflatmaya çalışıyor. Çin'in attığı adımlar, şimdiden ABD Hazinesi'nin 

öfkesini çekti. Hazine, kısa zaman önce yayınladığı yarı yıllık döviz piyasası raporunda 

Çin'in yılın ilk döneminde daha önce benzeri görülmemiş gerilemenin ardından para 

biriminin değerini düşük tuttuğuna dikkat çekti. 

 

 Euro Bölgesi'nde enflasyon oranının kredi piyasasının durgun olduğu ortamda 

tehlikeli bir şekilde düşük seviyelere gerilediğini gören Avrupa Merkez Bankası (ECB) 

artık tahvil alımı yapmayı açıkça tartışıyor. Alman basınında ECB analistlerinin tahvil 

alımı ile yapılacak canlandırmanın enflasyon ve büyüme üzerindeki etkileri hakkında 

bilgisayar simülasyonlarına başladığına dair haberlerin yayınlandığı 4 Nisan'da 

yaşananları hatırlayın. Borsalar tüm zamanların yüksek seviyelerinden geri çekilmeye 

başlamıştı. Euro, yen karşısında sert şekilde değer kaybetmişti. 

 

 Bu sert tepkinin nedeni neydi? Sebep, hedge fonlar ile diğer kurumsal traderların yen 

cinsinden carry trade işlemlerine akın etmesiydi. Euro Bölgesi'ndeki çevre ülkelerin 

tahvil faizlerinin eş değer ABD Hazine tahvillerinin faizlerinin altına neden gerilediğini 

hiç merak ettiniz mi ya da Yunanistan ile Portekiz'in kurtarma paketleri almalarından 

bu kadar kısa zaman sonra neden yeni tahvil ihracı yaptıklarını? Sebep, traderların 

yalnızca sunulan tahvil faizlerini cazip bulmaları değil aynı zamanda temel para 

birimlerindeki görece hareketlerden kaynaklanan kazançlar. 

 

 Japonya'da 15 Nisan'da hükümetin 2012'den bu yana ilk defa ekonomiye dair 

değerlendirmelerini düşürdüğü haberlerinin yayınlanmasının Japon yenini zayıflatıcı 

daha çok canlandırma adımının yolda olduğuna dair umutları artırması ile borsalar 

değer kazanmıştı. Yen cinsinden carry tradeler, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin 

ülkede uzun yıllardır süren deflasyon kabusuna son vermek için son bir strateji olarak 

agresif şekilde yenin değerini düşürmek için göreve gelmesi nedeniyle de işe yaradı. 

Japonya Merkez Bankası da Başbakan ile uyumlu hareket ederek finans sistemine 

ucuz yen pompaladı. 
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 Ancak Wall Street'in 'Abenomics' adını verdiği bu strateji, tüketicilerin zayıf kurun 

negatif sonuçlarından muzdarip olmaları nedeniyle özelliğini yitirmeye başladı. 

1990'lardan bu yana ilk kez artırılan satış vergisi (yüzde 5'ten yüzde 8'e yükseltildi) 

de durumu iyiden iyiye kötüleştiriyor.  FED Başkanı Janet Yellen ise enflasyon FED'in 

yüzde 2'lik hedefine yaklaşana ve ücretler gibi istihdam piyasası göstergeleri 

toparlanana dek kısa vadeli faiz oranlarını düşük tutarak doların değerini de düşük 

tutmaya istekli ve hazır görünüyor. Çıkarılması gereken sonuç: Avrupa, Çin ve 

diğerlerinin kendi para birimlerini zayıflatmak için aktif olarak oyuna dahil olmaları 

ile yendeki istikrarlı değer kaybından memnun olan piyasa sarsılmak üzere ve bu 

sarsıntı hiç de hoş olmayacak. 

 


