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Halk Yatırım “Görünüm 2016” Raporunu Yayınladı:  

“2016 yılı yine volatilitenin yüksek olduğu bir küresel konjonktür sunuyor” 

 

Halk Yatırım’ın bugün düzenlenen Görünüm 2016 Yatırımcı Konferansında açıkladığı rapora 

göre Türkiye, zor küresel koşullarda dengelenme çalışmalarını yoğunlaştıracak. 

Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından düzenlenen Görünüm-2016 Yatırımcı Konferansında 

Araştırma Birim Direktörü Banu Kıvcı Tokalı, Doç.Dr. Deniz Gökçe ve Prof.Dr. Kerem Alkin 

değerlendirmelerde bulunurken, Halk Yatırım Araştırma Birimi tarafından hazırlanan "Görünüm 

2016" raporu açıklandı.  

 
Halk Yatırım, bugün 6.sını gerçekleştirdiği yatırımcı konferansı etkinlikleriyle para yöneticilerine, 
kurumsal yatırımcılara, büyük bireysel yatırımcılara ve ana sermayedarı T.Halk Bankası A.Ş.’nin 
kurumsal/ticari portföyünde yer alan müşterilere, küresel ve yurt içi ekonomik gelişmelere ilişkin 
beklentilerini sunarak, piyasanın önde gelen akademisyenleri ile yatırımcıları bir araya getirmektedir.  
 
Baz senaryoların iç piyasalara muhtemel yansımalarına ilişkin analiz ve çalışmaların sunulduğu 
toplantıda, küresel ekonomide beklenen gelişmelerin Türkiye ekonomisine muhtemel etkilerinin ele 
alınarak, 2016 yılının belirsizliklerin ve volatilitenin yüksek seyrinin devam ettiği zor bir küresel 
konjonktürü beraberinde getirdiği kaydedildi.  
 
Banu Kıvcı Tokalı, raporun küresel piyasalar ile ilgili bölümünde 2015 yılının normalleşmeye geçişte 
volatilitenin arttığı bir dönem olduğunu belirtilerek “2015 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, makro 
ekonomik alanda önemli gelişmelerin başında zayıf seyreden iç talep koşulları ve düşük emtia 
fiyatları nedeniyle büyümeye yönelik artan kırılganlıklar ve büyüyememenin bir sonucu olarak ortaya 
çıkan deflasyon baskılarının yer aldığını görüyoruz” dedi.  
 
Diğer yandan, “Zorlu Küresel Konjonktürde Yeniden Dengelenme” başlığı altında Türkiye ile ilgili 
tahminlerde, 2016 yılının ekonomik görünümde belirsizliklerin devam ettiği, farklılaşmaların 
keskinleştiği, dolayısıyla volatilenin yüksek kaldığı zor bir küresel konjonktür sunduğu belirtilerek 
küresel normalleşme süreci işlese de bunun büyümede devam eden zayıflıklarla birlikte 
gerçekleşebileceği gerçeği göz önüne alınması gerekliliği ile iç dengelerin de baskı altında 
kalmasının kaçınılmaz olabileceği hususları değerlendirilirken, bu zorlu sürece Türkiye’nin siyasi 
istikrar açısından çok önemli bir kaldıraç fırsatı yakalayarak girmekte olduğu  kaydedildi.   
 
Senelik Görünüm Raporları aracılığıyla öngörülerini piyasa ile paylaşan Halk Yatırım, aynı zamanda 
kamuoyuna karşı sosyal sorumluluklarını da yerine getirme gayretindedir. Bu kapsamda Halk 



 

 

Yatırım, UNESCO Dünya İnsanlık Mirası Aday Listesinde yer alan ve dünyanın bilinen ilk borsasının 
bulunduğu varsayılan Aizanoi Antik Kenti Kazılarının resmi sponsorudur. 
 
 
Uluslararası normlarda nitelikli hizmet üretme azmiyle çalışan Halk Yatırım, önde gelen küresel 
platformlarından Global Banking & Finance Review tarafından 2015 Yılı Kira Sertifikası (SUKUK) 
İhraçlarında Türkiye’nin En İyi Aracı Kurumu seçilmiştir.    
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