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AMERİKAN’NIN SEÇİMİ
ABD Başkanlık seçimleri 8 Kasım 2016 tarihinde yapılacak. Seçim Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokrat parti adayı
Hillary Clinton arasında geçecek. Sandıktan galip çıkan isim, başkanlık koltuğuna 17 Ocak 2017'de oturacak. Rekor sayıda seçmenin oy
kullanması beklenirken halen 37 eyalette erken oy kullanma süreci devam ediyor.
Genel kanaatin aksine, Amerikan başkanı, dünyadaki birçok seçimin aksine, teknik olarak doğrudan halk oyu ile seçilmiyor. Sandık başına
giden Amerikan halkı seçiciler kurulu (“Electoral College”) denen ve sadece başkan seçmekle görevlendirilen bir meclisin delegelerini
seçiyor. Aslında seçilen bu meclis tamamen sembolik bir görevi yürütüyor. Nitekim, delegeler oyları ile bağlı. Yani 8 Kasımda hangi aday
için seçilmişlerse, o aday için oy kullanmak mecburiyetindeler. (Zaten artık oy pusulasında da sadece partilerin başkan adayının adı
yazılmakta ve bu meclisten hiç söz edilmemekte.)
“Seçici kurul”da her eyalet, 538 üyeli Amerikan Kongresine gönderdiği toplam üye kadar, seçici delege oyuna sahip. Seçim günü sayısal
olarak adayların bu mecliste kazandıkları oy sayısına göre başkan belirlenmekte. Salt çoğunluk (yarının bir fazlası) oyu (270 seçici delege)
kazanan aday başkan seçilmiş kabul ediliyor.
Seçiciler Kuruluna seçilen delegeler seçimden sonraki aralık ayının ikinci çarşamba günü seçildikleri eyaletin başkentlerinde toplanarak
oylarını ilan ediyor. Her Eyalet Amerikan Kongresindeki üye sayısı kadar delege ile temsil edilebiliyor. Dolayısı ile her eyalet aynı delege
sayısına sahip değil.
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DONALD TRUMP, NEWYORK’LA İÇ İÇE GEÇMİŞ BİRİ
1946 yılında NY Queens de doğan Donald Trump’ın çocukluğunun geçtiği bu bölge ; Latin, Asyalı ve Siyah nüfusun yoğun olarak
yaşadığı bir bölge. Trump buradan Manhattan’a giderken Göçmenlerin durumunu çok yakından yaşayarak izlemiş. Babası emlâkçılık
yapıyordu. Donald Trump 1960'lı yılların başında liseyi kötü hal ve gidişi yüzünden, terk etmek zorunda kaldı. Ardından askeri akademide
okudu ve 1968'den sonra Pennsylvania'daki Wharton Institute'de işletme bilimleri eğitimi gördü. Tek ve iki ailelik evlerin yapımında
uzmanlaşan babasının şirketinde ayak işlerine baktı. Babasının işini hedefleri doğrultusunda öğrenen Trump gözünü NY’un karşı bölgesi
Manhattan’a yani Brooklyn köprüsünün diğer tarafındaki ihtişamlı hayatına dikmiş.
Trump’ın başarısı başarılı iş adamı olmasından geliyor. İş dünyasının dahi projeler üreten iş adamı, cebinden hiç para çıkmadan çok ciddi
ikna ettiği yatırımcılardan topladığı paralarla hisseler alarak bunu birkaç katına çıkarmış. Olağanüstü girişimci ve başarılı yatırımcı olması
halkından dikkatini çekiyor.
1979’da 200,000,000 dolarlık rezidans inşa etmesiyle (Trump Tower) tüm Amerika’nın dikkatini çekmeye başlıyor.
Kumarhane işine 1980 yılında Atlantic City‘de kumarhane alarak giriyor.
Yıkmak için aldığı binalarla Manhattının silüetini değiştirdiği söyleniyor.
1988’de batmak üzere olan Eastern Airlines’ın 37 uçaklık filosunu 350 milyon dolara alıyor.
Emlak piyasası 1990’da düşüşe geçince Trump imparatorluğunun değerin de bu yılla birlikte düşmeye başlıyor fakat yeni yatırımcılarla
ve yatırımlarla birlikte herkesin batmasını beklediği Trump imparatorluğunu ayakta tutmayı başarıyor.

Siyasetle ilgisi 80’lerde demokratları desteklemesiyle başlıyor. Cumhuriyetçi Reagan’ın savunma politikasını gazetelere verdiği tam sayfa
ilanlarla eleştiriyor.
1987’den sonraysa eleştirdiği Cumhuriyetçilerin kampanyalarına bağışta bulunuyor. 1999’da gerçek anlamda ilk defa başkanlığa Reforma
Partisi ile soyunuyor ama parti için sıkıntılarla adaylıktan vazgeçiyor.
2001 döneminde Cumhuriyetçilerden desteğini çekiyor. Bush yönetiminin acizliğine kızıyor ve Terör saldırısı sonucu yıkılan ikiz kulelerin
yerine aynısını fakat 5 kat daha yüksek olarak dikilmesini öneriyor fakat teklifi kabul görmüyor
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DONALD TRUMP, ‘ÜLKEMİZİ YENİDEN EN BÜYÜK YAPACAĞIZ ‘
Donald Trupm için siyaset uzmanları ‘kendini ve ben merkezci kişiliğini pazarlayabilen ve Egosit olarak algılanması umrunda bile
olmayan biri olarak niteliyorlar.
2004 yılında TV Show’u ‘THE APPRENTICE’ ile Trump ve ‘ YOU FIRED’ özdeşleşiyordu. Trump’ın patentini aldığı bu cümle ve
düşünce yapısı 2007’de mali krizle Trump’ın başa çıkmasını sağladı. 2015’e gelindiğinde bu show Trump’a 214 milyon dolar ve
yıldızlar bulvarında yıldız kazandırmıştır.
YOU FIRED ; Trump’ın düşünce yapısının özeti. Bir örnekle açıklayalım . The apprentice’de dokunulmazlık kazanan bir
yarışmacı bu hakkını bir başkasına devrediyor. Trump ne karşılığı dokunulmazlığının verdin diye sorup cevap olarak hiçbir şey
denilince yarışmacıya kapıyı gösterip ünlü YOU FIRED’ını söylüyordu. ABD’de bir sürü şey veriyor askeri politik ekonomik
ama karşılığında hiçbir şey almıyordu ve Trump karşılıksız yardımı kabul edemiyordu.
2015 yılında show yeni sezona hazırlanmak üzereyken Trump daha büyük show’a aday oluyordu. BAŞKANLIK. 16 haziran 2015’de
‘Ülkemizi yeniden en büyük yapacağız’ la yarışta bende varım diyordu. Adaylığını açıkladığında kimse onu ciddiye almamıştı. Fakat
Popüler kültür rüzgarı arkasındaydı ve onu beyaz saraya doğru itiyordu.

Meksikalı göçmenler için ;Meksika bize iyi vatandaşlarını göndermiyor bir sürü sorunlu insanlı gönderiyor, ve bu insanlar sorunlarını
bize taşıyor. Uyuşturucu kullanan satan, suç işleyen ve ırz düşmanlarını geliyor. Sınır devriyeleri neyle karşı karşıya olduğumuzu
söylüyorlar diyordu. Meksika’dan geliyorlar, güneyden ve Latin Amerika’dan geliyorlar hatta belki Ortadoğudan geliyorlar diyerek .
Büyük bir duvar inşa edeceğim, Güney sınırlarımızda büyük bir duvar yapıp parasını da Meksika’ya ödeteceğim diyordu. Duvar örme işi
o kadar büyüdü ki Papa bile ‘köprüler kurmak yerine sadece duvarlar inşa etmeyi düşünmek İncil’de yok bunu düşünen kişi hristiyan
değildir açıklaması yapıyordu. Trump, Papanın dini inancını eleştirmesine rezalet olarak dillendirdi ve IŞID Vatikana saldırdığından
Papa sadece Trump’ın başkan olmasını dileyecek ve bunun için dua edecek diyordu.
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DONALD TRUMP İNANDIKLARI
Trump ABD’de düzenli artan islamafobinin sözcülüğüne soyunup, Müslümanların ABD’ye girişinin tamamen engellenmesi çağrısında
bulundu.
Trump’ın göçmen ve müslüman yaklaşımının tuttuğunu ön seçimlerde kazandığı eyaletlerden görebilmekteyiz. İşsizliğin yüksek olduğu
bölgelerde Trump kazandı halk, Trump’ın iş yaratacağına inanıyor. Trump'ın planları arasında ABD'de on yıl içinde 25 milyon yeni iş
imkanı vaadi de bulunuyor.
Trump IŞİD'i bombalayarak bitirecek. Diğer adaylarının hiçbirinin Irak Şam İslam Devleti Örgütü'ne karşı kendisi kadar sert
olmayacağını, kendisinin militanların petrole erişimlerini engelleyeceğini söyledi
ABD'de yaşayan yaklaşık 11 milyon yasadışı göçmen sınırdışı edilmeli,
Putin ve Obama'nın birbirlerinden hazzetmediklerini ancak kendisini bu tür bir sorun yaşamayacağını ve Putin ile "muhtemelen iyi
geçineceğini" söyledi.
Trump bireysel silahlanma konusunda hükümetin baskı uygulamasının doğru olmadığını söylüyor.
Trump ABD'deki gerçek işsizlik rakamının yüzde 20 olduğunu hatta bu oranın yüzde 42'ye kadar yükselebileceğini söylüyor. Resmi
rakamlar işsizliğin yüzde 5.1 olduğunu ortaya koyuyor.
Trump Obama'nın sağlık reformlarının bir felaket olduğunu belirtiyor ve iktidara gelirse, serbest piyasa prensiplerine göre çalışacaklarını
söyledi.
Trump, "temiz hava ve temiz su önemli" dese de, iklim değişikliği konusundaki uyarıları ciddiye almadığnı söylüyor.
Trump Paris saldırılarının, kendilerini mülteciymiş gibi gösteren saldırganların ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdiğini ve
Suriyelilerin ABD'ye yerleşmelerini engelleyeceğini söylüyor.
ABD NATO'ya başka tüm diğer ülkelerden daha fazla para yatırıyor.
Trump, MSNBC'ye verdiği bir röportajda, "kürtaj yasadışı ilan edilirse kürtaj yapan kadınlara ceza verilmeli" demişti. Daha sonrasında
ise, "Kadınlardansa kürtaj operasyonunu yapan doktorlara ceza verilmeli" dedi.
Trump, "ABD medyasında çıkan kötü haberleri sona erdireceğim" derken, seçilmesi durumunda gücünü kötüye kullanan medyaya birçok
yasak getirileceğinin ilk sinyallerini de vermiş oldu."Onlar benim ve Amerikan halkının sesini bastırmak için umutsuzca çalışıyor"
ifadesini kullanan Trump, Time Warner'ın sahibi HBO ve CNN sahiplerinin medya gücüyle halkı zehirlediklerini vurguladı
Trump’ın bu kadar oy almasını siyaset uzmanları , seçmenlerin iki parti tarafından da gözardı edilmesinin yarattığı öfkenin Trump’a oy
olarak dönemsi olarak görüyorlar. Bir siyasetçide olması gereken ‘oto sansür’ Trump’da yok , aklına geleni hemen söylüyor. Kadınlar
konusunda da
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Hillary Clinton, Dik ve Güçlü
Amerikan tarihinin en güçlü First Ladylerinden biri
1997 yılında bir TV kanalında önümüzdeki 20 yıl içinde bir kadın başkanımız olacak demişti.
Chicago da muhafazakar bir ailede büyümüş
Siyaset’e 1967 yılında Cumhuriyetçi aday için gönüllü olarak çalışmasıyla giriyor.
Vietnam savaşıyla gönlü Demokratlara yöneldi. Cumhuriyetçilerin Savaş karşılığı ve ırkçılık mesajları tam anlamıyla demokratlara
dönmesine neden oldu.
1696’da Yale de hukuk eğitimi aldı.
1972’de Demokrattar için kampanya yürüttü.
1975’de Bill’le evlendi ve avukat olarak çalışmayı sürdürdü.
Bill Clinton ABD’nin 43’ncü başkanı olduktan sonra , Sağlık reformu planının başına geldi. Başkan Bill Clinton eşi Hillary’ı ‘zor ve
karmaşık konularda insanları bir araya getirebilen, işi kotarabilen çok yetenekli bir First Lady’imiz var olarak tanıttı.
1995’de Pekin’de Dünya kadın konferansında kadınların suistimal edilmesiyle ilgili yaptığı konuşma halen feminizmin önemli taşlarından
biri olarak görülmektedir. Kullandığı cümle ‘İnsan hakları Kadın haklarıdır, Kadın hakları da İnsan haklarıdır» slogan olmuştur.
Skandallara rağmen Bill Clinton’un yanından durması Amerikan halkının %70’inin desteğini almasını sağladı ki artık siyasete atılma
zamanının geldiğinin oranıydı bu.
2000’de NY’un ilk kadın senatörü oldu.
2001 saldırısından sonra; 11 eylül saldırılarından zarar gören aileler yardımla, işletmelere destek olmakla, kurtarma görevlerinin sağlık
sorunlarıyla ilgilendi, Irak ve Afganistan’da askerle ilgilendi, senatoda çocukların sağlığı ve ucuz ilaç üretimi çalışmalarına devam etti.
2006’da yeniden NY senatörü oldu ve 2007’de Demokrat Partiden aday adaylığını açıkladı
Siyaset Uzmanları Hillary Cilinton’daki sorunu ‘kutuplaştırıcı üslubu ve tavrı olarak değerlendiriyorlar.
Bir nedenle de hem Erkekler hem de 50 yaş üzeri olanlar Clinton’a oy vermekte zorlanıyor.
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Hillary Clinton, Dik ve Güçlü

Obama’nın Başkan olmasının ardından Dışişleri Bakanı oldu ve 2013 yılına kadar da bu görevine devam etti.
Libya’ya askeri müdahaleden Arap baharına Suriye’ye müdahele’ye kadar birçok olaya müdahil olduı.
Görev süresinde 112 ülkeye resmi ziyarette bulundu.
2016 Başkanlık adaylığı için yarışmaya hazırlanırken, Mart 2015 ilk skandal geldi, Dışişleri bakanı Hillary resmi yazışmalar için kendi
kişisel mailini kullanmıştı. Bunun içinde evine özel server kurdurmuştu.
Nisan 2015’de başkanlığa adaylığını açıldı.
Kadın ve deneyimli olması en büyük avantajı oldu.

25,300,000 dolarlık bağışlarının 15 milyon doları Wall Street’ten, 15 yılda içinde eşi Bill Clinton’la beraber yaptığı konuşmalardan
toplamda 153 milyon dolar kazandılar. Seçimlerde rakiplerinin en büyük kozu bu paraların nasıl kazanıldığı oldu.
Bill Clinton’un popülerliğinden yararlanma; Bill Clinton'ın 1993-2001 yıllarını kapsayan başkanlık döneminde 22 milyon Amerikalıya
istihdam yaratıldığını ve federal hükümetin bütçe fazlası vermesini sağladığını vurgulayan Hillary Clinton, ekonomiyi canlandırma
sorumluluğunu eşine vereceğini açıkladı.
Şu anda Almanya başbakanı Angela Merkel’den sonra Dünya’nın en güçlü kadını .
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Clinton vs Trump EKONOMİ POLİTİKALARI
ABD’de başkanlık için yarışan Hillary Clinton ve Donald Trump, vergi reformu, asgari ücret ve finansal regülasyonlar başlıklarında
birbirinden ayrılırken, ticaret konusunda farklı tonda ama benzer politikalar öneriyor.
Clinton, orta sınıfa hitap eden politikalarla kendisini emlak milyarderi Trump’tan ayırmaya çalışırken
Trump ise fakirleri küstürmeden zenginleri güldürmeye çabalarken, sık sık korku faktörüne başvuruyor. “ABD üçüncü dünya
ülkesine dönüşüyor
Her iki aday da vergi sistemini basitleştirme vaadinde bulunurken;
Clinton ultra zenginlerin daha fazla vergi ödemesini sağlayacak ufak değişimler,
Trump ise varlıklı ailelere ve şirketlere büyük, düşük gelir sınıfına ise küçük vergi indirimleri öneriyor.
ABD’de mevcut gelir vergisi oranları, yüzde 10’dan başlayarak yüzde 15, yüzde 25, yüzde 28, yüzde 33, yüzde 35 ve yüzde 39,6’a kadar
yükseliyor.
Clinton, mevcut durumda yedi dilimden oluşan gelir vergisi aralıklarının yıllık kazancı 5 milyon doların üstündeki zenginlere
yönelik vergi oranının yüzde 43,6’ya yükseltilmesi suretiyle sekize çıkarılmasını planlıyor.
Trump, gelir vergisi dilimlerinin ve bunlara karşılık gelen vergi oranlarının yediden üçe indirilmesi teklif ediyor. Temsilciler
Meclisi’nin Cumhuriyetçi Başkanı Paul Ryan'ın önerisiyle örtüşen bu planda uygulanacak vergi oranları, yüzde 12, yüzde 25 ve yüzde 33.
Kurumlar vergisi ;
Clinton Yeni vergi kurallarıyla Amerikalı şirketlerin merkezlerini ülke dışına çıkarmak suretiyle vergi ödemekten kaçmasını
engellemeyi amaçlayan Demokrat aday aynı zamanda karını çalışanlarla paylaşan firmalara yüzde 15 vergi kredisi öneriyor.
Trump ise Şu an yüzde 35 olan kurumlar vergisinin ise yüzde 15’e çekilmesini ayrıca veraset vergisinin tamamen kaldırılması
ve çocuk bakımı için verilen vergi kredilerinin vergilendirilmesi gibi planları var.
Vergi Politikası Merkezi'ne göre Trump'ın vergi planı gelecek 10 yılda devlet gelirlerinden 9,5 trilyon dolar keserken, Clinton'ın planlarının
kesintisi 1,1 trilyon dolar olacak.
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Clinton vs Trump EKONOMİ POLİTİKALARI
Asgari ücrette Clinton net, Trump değişken fakat her iki aday da , New York gibi yaşam maliyeti yüksek olan bölge ve şehirlerde yerel
yönetimlerin daha yüksek asgari ücret uygulayabilmesini destekliyor.
Clinton, saat başına 7,50 dolar olan federal asgari ücretin 12 dolara çıkarılmasını teklif ediyor.
Trump duruma göre; Kasım 2015'te katıldığı bir tartışma programında ABD'de ücretlerin çok yüksek olduğundan yakınan
Trump, geçen mayısta ise "İnsanlar nasıl saat başına 7,50 dolarla geçiniyor bilmiyorum. Bu açıdan, ücretlerde belirli bir ölçüde artış görmek
isterim" demişti. Daha sonra asgari ücret artışının eyalet yönetimlerine bırakılması gerektiğini savunan Cumhuriyetçi adayın iki hafta önce
açıkladığı en güncel teklifi ise federal asgari ücretin 10 dolara çıkarılması.
Finansal regülasyonlar
Clinton, 2007-2008 finansal krizinden sonra yürürlüğe giren Dood-Frank yasa tasarısını korurken, yüksek frekanslı alım-satım
işlemleri gibi bazı faaliyetlere yeni kısıtlamalar getirmeyi planlıyor.

Dood Frank'ın tamamen kaldırmasını isteyen Trump ise aşırı regülasyonların ülkeyi her yıl 2 trilyon doların üzerinde zarara
uğratarak, ekonominin yüzde 25 daha küçük kalmasına neden olduğunu savunuyor.Trump'ın aşırı regülasyonu, "gemi çapasına" benzettiği şu
sözleri bu konudaki görüşünü özetliyor: "Artık bizi dibe çeken bu çapadan kurtulma zamanı geldi. Regülasyonları olabildiğince azaltacağım.
Ticaret ; Hem Clinton hem Trump, sadece istihdam imkanları ve daha yüksek ücretler sağlayacak ticaret anlaşmalarını
destekleyeceklerini söylerken, Trump popülist teklifleriyle birkaç adım öne çıkıyor.
Dışişleri Bakanı iken müzakerelerini sürdürdüğü Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) hakkında fikir değiştiren Clinton, son hali
kamuoyuna sunulan anlaşmayı kendi kriterlerini karşılamadığı için desteklemeyeceğini açıklamıştı. Ülke içindeki üretimi artırmaya odaklanan
Clinton, ithalatı kısıtlamak yerine ABD'de şirtket kuran firmalara vergi teşviki vadediyor.
Trump, hem TPP'ye hem Avrupa Birliği ile müzakare edilen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması'na (TTIP)
hem de NAFTA’ya karşı çıkıyor. (Trump'ın bu hamlesinden en fazla ithalatın yapıldığı Almanya'yı etkileyecek. Çünkü , 2015 yılında Alman
şirketlerinin ABD'ye yaptığı ihracat 125 milyarı ) .Cumhuriyetçi aday, ayrıca Çin'den ithal edilen mallara yüzde 45 tarife uygulanması gibi daha
önce hiç kimsenin teklif etmediği kadar sert söylemleriyle dikkati çekiyor. Meksikaya ise %35 gümrük vergisi yolda.

Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.

8

Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası

Clinton vs Trump , IŞİD Stratejileri Farklılık Gösteriyor

Clinton, “IŞİD’i mağlup edeceğim. Ve bunun bir yolu çabalarımızın seviyesini yükseltmek ve ülke içinde çok daha akıllıca davranmak”
derken, Trump da “Göreceksiniz, bu ülkede radikal İslami teröre son vereceğiz ve o bunun adını bile koymayacak" diyor. Trump’ın amacı
da IŞİD’i yenilgiye uğratmak ancak o, terör örgütünü daha büyük bir sorunun parçası olarak görüyor.
Diğer taraftan, Trump Müslümanlar’ın ülkeye girişinin yasaklanması teklifini artık dillendirmiyor. Bunun yerine, teröristleri ülkeden uzak
tutmak için “aşırı tarama işlemleri”nin yürürlüğe sokulması ve sınırda daha sıkı kontrol önlemleri alınmasını savunuyor.
Donald Trump, ayrıntı vermese de, Esat rejimini devirmeye çalışmak yerine Rusya ve ılımlı Arap ülkeleriyle daha yakından çalışmak
istediğini de belirtiyor
Clinton'ın ise IŞİD'e karşı koyduğu bir ad var: radikal cihadizm. Clinton’ın planı IŞİD’in kalelerini geri almayı, terör ağlarını engellemek
için müttefiklerle koordinasyon içinde olmayı, Müslüman Amerikalı toplumuyla birlikte çalışmayı ve terör planlarını sekteye uğratmaya
yönelik istihbaratı güçlendirmeyi öngörüyor.

Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
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SONUÇ
Seçimden iki hafta önce Cumhuriyetçi parti adayı Donald Trump'ın seçim anketlerinde ilk defa öne geçtiğini görmemiz bütün piyasalarda
kırılganlığı arttırdı. Çünkü Trump tam bir BLACK SWAN. FBI direktörü James B. Comey iki hafta önce keşfedilen yeni Clinton emaillerini araştıryoruz la ilk defa öne geçen Trupm, seçime 2 gün kala Yine FBI direktörü James B. Comey tarafından yapılan
açıklamada yeni Clinton e-maillerinde suç unsur sayılacak bir ize rastlanmadığını Kongre liderlerine tebliğ ederken, halen devam eden
soruşturmanın Demokratik aday ile ilgili olan kısmının kapandığını da açıklamasına ilave etmesi ibrenin yeninden Clinton’a dönmesine
neden oldu ve yarın yapılacak seçimlerde şu anda Hillary Clinton 2 puan önünde görülmektedir. Piyasalar açısından baktığımızda ise
Trump’ın seçilme olasılığın hiçbir zaman %40’ı geçtiğini görmedik.

Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
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SONUÇ
Trump kazandığı takdirde; dolar karşısında Altın, isviçre frangı, japon Yeni , Euro ve Sterlin değer kazanacaktır. Gelişmekte olan ülke
kurları açısından baktığımızda olumsuz etkinin yansımasını görmeyi beklemekteyiz. Borsalar tarafından ise realizasyonlar hız kazanma
sürecine girecektir düşüncesindeyiz.

Trump, Fed'i düşük faiz politikasıyla yapay bir ekonomi yaratmakla eleştirirken, "Çok yapay bir ekonomimiz var. Güçlü olan tek şey suni
borsa" derken, daha önce de Fed Başkanı Janet Yellen'in performansını beğenmediğini belirterek, başkan seçilmesi halinde Yellen'i 4
yıllık ilk başkanlık döneminin dolmasının ardından yeniden aday göstermeyeceğini açıklamıştı. Bir iddia da Trump kazandığı takdirde
Fed Başkanı Janet Yellen'in görev süresinin sona ermesine 2 yıl kalmasına rağmen istifa edebileceği yönünde oldu. Trump’ın kazanması
ABD Merkez Bankası’nın hazırlandığı faiz artışı sürecinin aylarca ertelemesine neden olabilir . Bu nedenle Trump’ın seçilmesi halinde
piyasaların daha defansif davranıp bir süre güvenli limanlara sığınması kaçınılmaz bir gerçek olacaktır.
Korumacılık önlemlerinin artması ABD ekonomisinin AB’den ithalatının azalmasına bunun dolaylı etkisi de bizim AB’ye ihracatımızın
azalması şeklinde gerçekleşebilir. Risk iştahındaki bozulma büyümemizi ağırlıklı dış finansmanla sağladığımızdan kırılganlığımıza
arttırabilir. Burada da yüksek özel sektör döviz borcu yumuşak karnımız olarak dikkat çekiyor. Trump’ın kazanması belirsizliği
artıracağından kısa vade de dolar/TL’nin 3,15- 3,20 bandına ve tahvil faizlerinde 10 yıllıklarda %10,50- %11,00 bandna yükselişin
yanında BIST-100 endeksinin 72,000 – 74,500 bandında hareket etmesine neden olabilir.
Hillary kazandığı takdirde ise ; Dolar karşısında Altın, İsviçre frangı, Japon yeni , Euro ve Sterlin değer kaybedecektir. Gelişmek ülke
kurları açısından baktığımızda ise dolar endeksinin yükselişi eşliğinde FED’in faiz artışı fiyatlaması ile birlikte değer kaybına neden
olurken, Borsalar tarafında ise yukarı yönlü hareket görmeyi beklemekteyiz. Demokrat başkan adayı Hillary Clinton başkanlık için
yarışan bir adayın tıpkı ABD başkanı gibi Fed'in politikaları hakkında konuşamayacağını söylemişti.
Clinton’un kazanması mevcut ekonomik politikalarının devamı sayılacağından dolayı küresel risk iştahında artışı destekleyebilir. Bu da
dolar/TL’nin 3,12-3,10 bandına kadar gevşemesine, tahvil faizlerinde 10 yıllıklarda 9,75- 10.00 bandına gerilemesine ve BIST-100
endeksinin 76,500- 78,500 bandına yükselişine imkan tanımasını bekliyoruz.
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SEÇİM SONUÇLARININ PİYASALARA ETKİSİ
Mevcut Seviye
EURUSD

1,1058

USDJPY

104,485

GBPUSD

1,2404

USDCAD

1,3391

USDMXN

18,617

USDCNY

6,77

EURSEK

9,9546

EURNOK

9,06

Brent Oil, USD/brl

46,06

US 10Y yield,%

1,8154

US 2Y yield, %

0,8218

S&P 500

2085

Almanya 10Y yield, %

0,167

Almanya 2Y yield, %

-0,63

EUR STOXX 600

328,8

Trump Kazanırsa

Clinton Kazanırsa
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ÇEKİNCE :
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.
Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek ve
sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda
bir garanti veremez. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler,
görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve personeli, bu rapordaki
bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.

