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Covid-19 Güncel Durum 

Dünyada toplam vaka sayısı 9.7 milyonu geçti. Türkiye, bu hafta yeni vaka sayısı artışında 8. 

sıradan 9. sıraya düştü. Ölüm oranı dünyada 1 milyonda 63,  Türkiye’de 1 milyonda 60 olarak 

gerçekleşti.(Worldometers).     

 

Türkiye’de bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 3.135.424, vaka sayısının test 

sayısına oranı ise %6.16 oldu. (Consulta Araştırma) 
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3 Haziran Ekonomik Görünüm Webinar Notları 

Üç ayda bir davete özel düzenlediğimiz Ekonomik Görünüm Toplantımızı 3 Haziran’da Pandemi 

nedeni ile webinar olarak gerçekleştirdik. Soli Özel, Prof.Dr. Ümit Özlale ve Gizem Öztok 

Altınsaç; Covid-19 sonrası Dünya ve Uluslararası ilişkileri, Dünya ve Türkiye Ekonomisini, 

Piyasaların yönünü analiz ettiler ve beklentilerini paylaştılar. Bu hafta Gizem Öztok Altınsaç’ın 

analizlerinden bazı notları paylaşıyoruz.  

Gizem Öztok Altınsaç- Finans Piyasalarının Yönü 

 Salgının neden olduğu ekonomik küçülmeye karşı alınan önlemlere bakıldığında 

devletlerin 85 trilyon Amerikan Doları olan dünya ekonomisinin %16’sına eşdeğer 

ekonomik önlem paketleri açıkladığını görüyoruz.  

 Salgın öncesi seviyelere ise Morgan Stanley tarafından yapılan çalışmaya göre 2021’in 4. 

Çeyreğinde dönüş yapılabileceği öngörülüyor. Bu kriz öncesi ekonomik hasıla 

seviyelerine yaklaşık 3.5 yıl süren 2008 krizinden çok daha hızlı, 2 yıl içerisinde, bir geri 

dönüşü işaret ediyor.  
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 Diğer krizler ile ekonomik kayıpları karşılaştıracak olursak, Covid-19 Krizi 2020’nin 

ikinci çeyreğinde gelen verilere göre ABD ekonomisinde %10 civarında bir daralmaya 

sebep olmuş durumda. 2009 Krizinin etkisi yaklaşık %5 daralma olmuşken, Büyük 

Buhranın etkisi iste %25’in üzerinde daralmayla sonuçlanmış.  

 

 Salgın dönemindeki finansal piyasaların fiyatlamalarına bakıldığında Türkiye’nin negatif 

ayrıştığı görülüyor. 31 Aralık 2019 itibari ile Dünya, Gelişen Ülkeler ve Türkiye hisse 

piyasalarına 100 dolar yatırım yaptığımızı varsayarsak Mayıs ayının son iş günü olan 29 

Mayıs’da Dünya Hisse Piyasalarında yatırımımız 91 dolar, Gelişen Ülke Hisse 

Piyasalarında 83 dolar, Türkiye Hisse Piyasalarında ise 77 dolar olmuş olurdu. Aynı 

yatırımı Mayıs 2013’den bu yana yaptığımızı varsaydığımızda ise Dünya Hisse 

Piyasalarında 100 dolarımız 146 dolar, Gelişen Ülke Hisse Piyasalarında 92 dolar, Türkiye 

Hisse Piyasalarında ise 30 dolar olurdu.  

 Fiyatlamalardaki büyük etkenlerden biri de Türk Lirasının yaşadığı değer kaybı. 

Yılbaşından itibaren bakıldığında, 1 Haziran 2020 tarihine kadar Türk Lirasının %12.66 

değer kaybettiği görülüyor. 

 Bir ülkenin iflas riskini ölçen CDS risk primine bakıldığında Türkiye gelişen ekonomiler 

arasında Arjantinden sonra sondan ikinci sırada.  

 Temel sorunlar: Yüksek döviz borcu ve buna bağlı olarak düşük döviz rezervleri ve 

yabancı sermaye girişine dayalı büyüme modeli.  
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