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DÜNYANIN İKİ BÜYÜK DEVİ ARASINDAKİ TİCARİ ANLAŞMAZLIĞIN
KÜRESEL EKONOMİYE VE TÜRKİYE'YE ETKİSİ

1 Mart 2018- ABD ticaret
ortaklarından ithal ettiği çeliğe
%25 ve aluminyum'a %10 ek
vergi koyacağını duyurdu.

7 Mart 2018- AB ABD'den 3,4

milyar $ değerinde ithal ettiği
ürüne %25 ek vergi getireceğini
yani karşılık vereceğini duyurdu.

8 Mart 2018- ABD NAFTA(KUZEY
AMERİKA SERBEST TİCARET
ANTLAŞMASI-KANADA ABD VE
MEKSİKA ARASINDA YAPILAN
ORTA VADEDE 3 ÜLKE RASINDAKİ
TİCARETİ KISITLAYICI ÖNLEMLERİ
KALDIRMAYI AMAÇLAYAN
ANTLAŞMADIR.) içerisindeki
ülkelerin ek vergi tarifelerinden
muaf olacağını açıkladı

22 Mart 2018- ABD NAFTA
listesindeki muafiyeti
genişleteceğini uyurdu,liseteye ek
olarak giren ülkeler;AB,GÜNEY
KORE,BREZİLYA,AVUSTURALYA.

23 Mart 2018-NAFTA ve muafiyet
dışında kalan ülkelerin yaptığı 
ihracata ek gümrük vergisi
getirildi:   10,2 milyar $ çelik  7,7

milyar $ aluminyum

28 Mart 2018-GÜNEY KORE
AMERİKA’NIN gerekli gördüğü
kotayı kabul ediyor ve daimi
muafiyet için ABD'nin onayını
alıyor.

2 Nisan 2018-ÇİN ABD'den yaptığı
ithalata vergi getirerek karşılık
veriyor.(En büyük darbeyi ABD
tarım sektörü yiyor çünkü ÇİN
ABD'nin bir numaralı tarım
ithalatçısı durumunda..)

Bu gelişmeler sonrasında yer kürenin iki ekonomi ve teknoloji devi  ÇİN ile ABD'nin birbirlerine olan hamle, misilleme, yıpratma çabalarına göz atacağız.

Trump, ABD ile ticaret yapan ve ABD'nin yaptığı ihracattan daha fazla ithalat yapan ülkelere haksız
rekabet yaptığı iddasıyla ek gümrük vergisi ,tarife ve kota uygulamayı haklı bir yaptırım olarak
görmekte, bu durumun bir başka örneğini BREXİT'de incelemiştik orada da İNGİLTERE ALMANYA'nın
üst düzey otomotiv sanayisini bir çok Avrupa ülkesine ihraç ederek diğer AB ülkelerinin araba
üretmesini belki gayri iradi belki de bile isteye manipüle ettiğini idda ediyordu.(Bir önceki
araştırmamızda değinmiştik ona da göz atmanızı tavsiye ederiz.) Trump ÇİN'de faaliyet gösteren
ABD'li şirketlere evinize dönün çağrısında bulundu,112 milyar $'lık ÇİN ithal ürününe %15 vergi koydu.

(Apple,Microsoft,Amazon,Netflix) Eylül'de 300 milyar $'lık ithal ÇİN ürününe ek vergi getirdi.1
Ekim'den itibaren 250 milyar $'lık ÇİN ürününe %30 ek vergi getireceğini duyurdu. 

 

Ekim ayında gelecek olan vergilerle birlikte totalde 550 milyar $'lık ürüne ek vergi getirmiş olacak.

ABD'nin yapacağı bu vergilerden bir öngörüde bulunmamız gerekirse enflasyonlarının yükseleceği kesin fakat ABD enflasyon sorunu olan bir ülke değil o yüzden
büyük bir sarsıntı olacağı tahmin edilmemektedir.  ABD'nin tüketim malına 120 milyar $ ek vergi eklemesinden sonra enflasyonun %2-3 dolaylarında seyredeceği
düşünülüyor. ÇİN buna karşılık ABD'den aldığı tarım ürünlerini durdurma kararı aldı buna karşın Trump ABD'li çiftçilere yeni bir ekonomik paket açtı,paket
içeriğinde tarımla uğraşan kişilere ABD'ye uygulanan gümrük tarifelerinden dolayı 12 milyar $'lık sübvansiyon desteği vereceğini açıkladı.
 

ÇİN ABD'ye yıllık yaklaşık olarak 500 milyar $'lık ihracat yapıyor,bu görünüm gösteriyor ki savaşlar devam ederse büyük bir darbe alacak ÇİN ekonomisi çünkü ABD
ithalatçı konumunda,ABD bu savaş dahilinde enflasyon artışıyla karşı karşıyayken ÇİN %1-2 dolaylarında küçülmekle yüz yüze.
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2020'de ABD'de seçim var, TRUMP odağı ülke dışına çekerek koltuğu sağlamlaştırmak istiyor,vatandaşların milli duygularını okşayarak oy almanın peşinde
ve buna ek olarak ABD-ÇİN arasında ki ticari savaşının altın da ABD'nin tek kutuplu bir dünya hedefinin beklenmeyen ortağının ortaya çıkması yatıyor.

Kim bu ortak?

Şüphesiz ki ÇİN.

ABD 2008 yılına değin global
ekonominin,teknolojinin ve askeri gücün lideri konumundaydı.

ÇİN sosyalist bir ülke,gelişmiş ülkelerin fabrikası olmayı bir kenara bırakarak kendi teknoloji sanayiisini oluşturmaya çalıştı ve büyük bir hız kazandı,
ABD ÇİN'i tehdit olarak gördü ve çeşitli sektörlerdeki büyüme hızını yavaşlatmak istedi,bazılarından söz etmek gerekirse;

ABD'nin 2008'de yaşadığı mortgage kriziyle düşüşe geçmesi zaten ivme kazanmış
olan RUSYA ve ÇİN'i ABD'ye daha da yaklaştırdı diyebiliriz.

Huawei,ticari kotalar ve ÇİN'de faaliyet gösteren ABD menşeili şirketleri
kendi ülkelerinde üretim yapmaya ve katma değer yaratmaya
çağırdığını söylemiştik zaten. (ABD'nin Huawei yaptırımları sonucu
teknoloji devi Huawei %30 gelir kaybetti ve ancak 2021 yılı sonrasında
işlerinin düzelebileceğini açıkladı.Huawei telefon satışında %40 düşüş
beklediğini açıkladı.)
 

Trump'ın amacı yerel üretimi desteklemek ve devletlerin otarşiye değil
ABD'ye yüzlerini dönmesini sağlamak fakat bunu yaparken asıl yük biz
tüketicilere binmekte çünkü fiyatlar yükselişte
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Global ekonomide olan bu karambol ve bilinmezlik kripto para ve altın talebini
arttırdı.

Piyasalarda oluşan bir endişenin reel sektöre sıçraması çok olağan
ve bunu izleyen bir global resesyon ihtimali çok olağanken üstüne
tuzu biberi olacak bir çıkmaz içinde olan AB-İNGİLTERE ilişkileri
netlik kazanmamış durumda ve bu da global ticaret açısından
güvensiz bir ortam demek,sermaye hareketleri politik ve hukuki
hareketlilikten negatif etkilenir dersek yanlış bir yorum yapmamış
oluruz.  

 

Gelişmekte olan piyasaların kalkınması büyük ölçüde ÇİN'e bağlı
ÇİN kendi ticaret yolunu oluşturmaya çalışıyor,bu savaş gelişmekte
olan piyasaları negatif yönde etkiliyor. ÇİN'in büyümesi 
 savaşlayınca ticaret hacmi daralıyor ve para sirkülasyonu azalıyor
bu da ASYA  ve LATİN AMERİKA ülkelerini derinden etkiliyor
çünkü yatırımlar azalıyor..

ÇİN Yuan'ı (¥) son 5 yılın
en düşük seviyesinde ÇİN
devalüasyona giderek
küresel ticarette rakipsiz
şekilde ihracat yapmak
istiyor.

 

Trump $'ın  ¥'a karşı değerlenmesinden şikayetçi, FED'e baskı uyguluyor faizleri düşümesi için fakat FED başaknı Powell aynı görüşte değil fakat olası faiz
indirimi karşısında oluşacak sonuçları inceleyelim; FED faiz indirirse toplam harcama ve yatırımların yükselmesi muhtemel ve bu gelişmekte olan ülkeler
için pozitif bir etkidir sebebine gelecek olursak şöyle açıklayabiliriz: faiz getirisi ile yatırım karı arasında bir kıyas yapıldığında yatırım yapmak daha karlı
olacağından daha cazip hale gelecektir. Sermaye dolaşımı ve hareketleri daha serbest ve özgür olacaktır.ÇİN'in devalüasyona gitmesi kendi para
birimiyle ihracat yapan diğer ülkeleri devalüasyon yaparak daha karlı ticaret yapma fikrine itebilir.

 

ÇİN'in diğer bir sorunuysa özel sektör borçlarıdır.ÇİN ekonomisini ciddi şekilde zorlamakta,bahsini ettiğimiz borç 3 trilyon $ dolaylarında yalnız bu ÇİN
için bir şok veya kriz habercisi değil çünkü ÇİN yıllarca dış ticaret fazlası vermiş ve para biriktirmiş bir ülke.

 

Türkiye’de ise bu rakam 200 milyar $ dolaylarında diyelim ve ÇİN'in diğer bir sorununa geçelim,HONG KONG'da protestolar mevcut,insanlar işlerine
gitmiyor ve genel grev söz konusu,özerk bir bölge olmasına rağmen ÇİN'in müdehale hakkı bulunmakta.
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ÇİN'in elinde ki bir kozdan bahsedelim,yüksek miktarda amerikan tahvili mevcut

Gelelim TÜRKİYE'ye etkilerine ABD,İRAN
VE TÜRKİYE arasındaki ilişkileri yakından takip
ediyor ve S-400 meselesini açıklığa
kavuşturmamızı istiyor, aksi takdirde yeni
gümrük vergileri bizi de hedef alabilir.

ABD'nin AB ile girebileceği bir ticaret
mücadelesine karşın bizim en büyük ticari
ortağımız AB ile ilişkimizi kesmememize karşın
ABD'nin CAATSA adlı bir yaptırım listesi
bulunmakta.
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CAATSA ABD'nin ticari çıkarlarına ters düşen ülkelerle başka ülkelerin yaptığı ticaret üzerine uyguladığı yaptırımlara verilen isimdir ve CAATSA şu
yaptırım listesinden oluşmaktadır:

Eximbank yaptırımı :  ABD Eximbank’ına yaptırıma tabi olan kişi ya da kuruluşlardan ürün ya da hizmet ithalatında sigorta, teminat edinimi veya kredi
kullandırılmasının engellenmesi.

 

 İhracat yaptırımı : Yaptırıma tabi olan kişi ya da kuruluşlara ihracat yapılması için gerekli olan izin ve lisansların verilmemesi.
    

ABD finans kuruluşlarından kredi kullanma yaptırımı
 

ABD’deki finans kuruluşlarının yaptırıma tabi kişi ya da kuruluşlara kredi kullandırmasının engellenmesi.
 

Uluslararası kredi yaptırımı :  IMF veya Dünya Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarının ABD’li temsilcilerin, yaptırım uygulanan kişi ya da
kuruluşlara kredi hattı açılmaması yönünde görüş bildirmesi, ABD’li temsilcilerin yapılacak oylamalarda bu yönde oy kullanması.

 

Finansal hizmetlere erişim yaptırımı : Yaptırım uygulanan finansal kuruluşa ABD’de piyasa yapıcılığı yetkisi verilmemesi, ABD tahvil piyasasına
  erişiminin engellenmesi.
 

Kamu alımları yaptırımı : ABD hükümetinin yapacağı kamu alımlarında yaptırıma tabi olan kişi ya da kuruluşlardan herhangi bir ürün ya da hizmet
alınmaması.

 

Para piyasası yaptırımı : ABD’nin yetki alanı kapsamında gerçekleşen para piyasası işlemlerinde yaptırıma tabi kişi ya da kuruluşlar ile herhangi bir
döviz alım-satım işlemi yapılmaması.

 

Banka transferi yaptırımı : ABD’nin yetki alanı kapsamında yaptırıma tabi kişi ya da kuruluşların çıkarına olacak bir ödeme ya da kredi hattının
açılmasının engellenmesi. 

   

Taşınmaz yaptırımı : Yaptırıma tabi kişi ya da kuruluşların ABD’de taşınmaz satın almasının engellenmesi.
  

Hisse ve tahvil piyasası yaptırımı  :  ABD’li kurumların ya da kişilerin,  yaptırım uygulanan kişi ya da kuruluşların hisse senedi ya da tahvillerine yatırım
yapmalarının engellenmesi.

  

Vize yaptırımı:  ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptırıma tabi kişilerin iştiraklerinde ya da yaptırıma tabi kurumlarda yönetici kademesinde bulunan
kişilere, bu iştirak ve kuruluşların hisselerini bulunduran şahıslara vize kısıtlaması uygulamasının getirilmesi.

  

 Yöneticilere yaptırım  : Yaptırıma tabi kişilerin iştiraklerinde ya da yaptırıma konu kuruluşlarda yönetici olarak görev  yapanlara söz konusu
yaptırımların uygulanması.

CAATSA'yı konu etmemin sebebi AB ile oluşacak bir ticari anlaşmazlığın bizi doğrudan etkileyecek olması buna ek olarak iki kriter daha söz konusu
ilki,RUSYA'dan aldığımız S-400'lerin akibeti ve ikincisi ise İRAN'la olan ticaretimiz.TÜRKİYE'nin ABD-ÇİN savaşında çelik sektöründe negatif etkileneceği
aşikar.TÜRKİYE'yi etkileyecek bir diğer meseleyse uluslararası ticaretin yavaşlıyor olması,bu fiyatlar genel düzeyinde artış ve ülkelerin batık kredilere
rağmen ekonomiyi canlandırmak için yani iç talebi körüklemek için kaydi para basmak zorunda olması zaten batık kredilerle başımız dertteyken tekrar
kaydi para basacak oluşumuz üretimi arttıracak sektörlere yönelmediğimiz sürece başımıza daha büyük ekonomik sorunlar açacağa benziyor.

Son olarak ÇİN ve ABD ticaret antlaşması için Ekim'de 13.kere bir araya gelme
konusunda mutabık oldular. 

Son olarak bizim ABD-ÇİN savaşı öngörümüzü merak edenler için;ÇİN'in temkinli
davranmasına karşın bir antlaşmayı kabul ettirememesi halinde ticaret hacminin,büyüme
hızının,para biriminin negatif etkileneceği bu sebeple çok büyük menfi vazgeçmeler
dayatılmadığı sürece bir antlaşmaya hazır olduklarını(ÇİN hükümeti için konuşuyorum)bu
sebeple antlaşma beklediğimizi ve bunun ardından piyasalarda gevşeme yatırım
talebinde artış güvenli para birimlerinden gelişmekte olan para birimlerine bir kaçıştan
söz edebiliriz.Antlaşma olmazsa bu söylediklerimin hepsinin tersi geçerli diyebiliriz.Eğer
Ekim'de yapılacak müzakerelerde yeniden sonuca gidilmeksizin sürtüşmeler,yaptırımlar
devam ederse tekrar belirsizliğin hakim olacağı bir süreç beklemekteyiz,sürecin uzaması
halinde küresel resesyonunda tetiklenebileceği aklımızdan çıkmamalı.
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Bu belge, rapor veya araştırma dosyası (pdf) Bullekon tarafından hazırlanmıştır. Ne
surette olursa olsun izin alınmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.

İzin alarak ve kaynak göstererek paylaşımı serbesttir. Yukarıda ki yazılı metinler
araştırmayı yapan departman görevlisine aittir. Yasal hakları Bullekon elinde tutar.
Güvenirlilik okuyucunun sorumluluğundadır. Araştırmalar tamamen objektif olarak
yapılmaktadır.

Departman :  Ekonomi Araştırma
İletişim : trbullekon@gmail.com
Ziyaret : www.bullekon.com

ARAŞTIRAN VE HAZIRLAYAN

Cumali YÜKSEKTEPELİ
Ekonomi Araştırma

İMZA :

TARİH :

Burada yer alan bilgiler Bullekon.com tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı

sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir

yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu

nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve

bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Bullekon.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan

kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Bullekon.com sorumlu değildir


