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06 Ağustos 2019
Apple Bile Yüzde 5 Düştü
Trump, ABD heyeti Çin ile ticaret görüşmelerine devam ederken
300 milyar dolarlık ithalata şak diye % 10 vergi koyunca Çin bir
afalladı. Yapacak pek bir şeyi de yok ki. Hani geçen yıl Trump’ın
ilk 50 milyar dolarlık ürüne vergi koyması üzerine Çin de,
ABD'den ithal edilen 50 milyar dolarlık 106 ürüne % 25 gümrük
tarifesi getirmişti.
Ama Trump önce 50, sonra 200 milyar dolarlık ürüne % 25
vergiyi koydu. ABD’nin Çin’e toplam ihracatı 120 milyar dolar! Çin
hepsine vergi koysa ne yazar. Üstelik 2020’de Trump 300 milyar
dolarlık üründe vergiyi % 25’e çıkaracak. Çin’in vergi gelmiş olan
250 milyarlık kısma ödenen vergi 62,5 milyar dolar. Gelen % 10 ile
30 milyar dolar daha yük bindi. 45 milyar daha yolda. Yani 92
milyarlık yük geldi + 45 gelecek. Ticaret savaşının boyutu kabaca
böyle. Yan etkileri ile zarar daha da büyüyecek.
Çin hükümeti 1994’de yuanı “1 dolar, 8.70 yuan” olarak dalgalı
kur rejimine geçirmişti ama parasını değersiz bırakıyor eleştrileri
üzerine USD’a çapaladı. Eylül 2005’te bu kez bir grup yabancı
paradan oluşan bir sepetle çapa koydu. 2013’e kadar yuan % 25
değer kazanıp parite 6.0’a gerileyince Çin bu kez müdahale etti.
11 yıl sonra dün 7’yi geçen kur üzerine ABD Çin’i kur
manipülatörü ilan etti. Komediye bakın ki ABD'nin 2015 yılında
aldığı karara göre, bir ülkenin "kur manipülatörü" olarak kabul
edilebilmesi için GSYH'sinin en az % 2'sini 1 yıldır kur
manipülasyonuna harcaması gerekiyor. Tabi Çin, bu tanıma
uymuyor, fakat Trump'ın Çin'i "kur manipülatörü" sayma yetkisi
bulunuyor. Başkan o kadar gaza gelmiş ki 1994 yılından beri ilk
kez ABD Başkanı bir ülkeyi "kur manipülatörü" ilan etmiş oldu.
1986’dan beri ABD Çin’e ticaret açığı toplamı olarak 5 trilyon
dolar para aktardı. Çin bu sayede ihya oldu. Paralarının çoğunu
da ABD sermaye piyasalarına yatırdılar. Birkaç yıldır azaltsalar da
ABD tahvillerinin 1.1 trilyon dolarlık kısmı Çin’de. Ve Çinli
yatırımcılar sanki dün satışa geçti. Apple % 5 düşerken S&P500
% 3.0 düştü. Korkudan; ABD 10 yıllık faizi % 1.75’e indi altının
ons fiyatı 1465’e çıktı. Bugün ve sonrasında ara ara tepki gelse
de korku dağları sararsa risk artışına karşı tedbirli olunmalı.
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Trump'ın Çin'e vergi
hamlesi
sonrasında
piyasalar korktu

6 Ağustos Salı
07:30 Avustralya Faiz oranı kararı
14:30 Reel Efektif Döviz Kuru

7 Ağustos Çarşamba
09:00 Almanya Sanayi Üretimi
17:30 Hazine Nakit Dengesi

Alkim Sunumu: 17:00 de başlıyacak.

Trump sonrası piyasalar negatif. Bizde testere
piyasası aşağı yönlü geçildi. RSI ara ara tepki
gelebilir diyor ama 101,000 geçilmeden
olumluya dönemeyiz.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ( 9:30 - 18:15)
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