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Halk Yatırım, 2015 için Piyasalara Bakışını 5.sini Gerçekleştirdiği 

Yatırımcı Konferansıyla Kamuoyu İle Paylaştı. 
 

Halk Yatırım, geleneksel hale getirdiği Yatırımcı Konferanslarının beşincisini, 27.11.2014 tarihinde İstanbul 

Dedeman Otel’inde yaptı. 2015 yılına ilişkin küresel ekonomi ile iç dengelere yönelik ana temalar 

çerçevesinde Türkiye ekonomisi ve beklentilerin değerlendirildiği Yatırımcı Konferansı öncesinde düzenlenen 

basın toplantısında, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Murat ÇETİNKAYA,  ekonomik 

gelişmeler çerçevesindeki değerlendirmelerini  ve Kurum vizyonunu paylaştı.  

ÇETİNKAYA ülkemizin son 10-12 yıllık süreçte benzer ülkelerle yapılan makroekonomik mukayeselerde 

özellikle enflasyon ve reel faiz parametrelerinde çarpıcı bir iyileşme  kaydettiği, bu olumlu ayrışmanın dönem 

boyunca Türkiye varlık fiyatlamalarına yansıdığını söyledi. ÇETİNKAYA   tektonik olarak ifade ettiği bu 

yapısal pozitif ayrışmanın devam edeceğine inandığını; içinde yaşanılan dönemde yerel ya da küresel 

etkenlerle oluşan dalgalanmaların bu ana güçlenme trendinin zaman zaman da olsa gözden kaçmasına 

sebep olabildiğini;  ancak bu anlamda tecrübe eğrisinde yeterli sürenin geçtiğine, iyimserlikten ödün 

vermememek gerektiğine inandığını ifade etti.  

Sözkonusu  tektonik trendin  sermaye piyasalarımızda uzun vadeli planlama yapma yeteneğimizi 

geliştirmemiz gerektiğini dikte ettiğini ifade eden Çetinkaya, ülkemizin tüm kurumlarının bu vizyon ile 

geleceğe hazırlanmasının önemli bir katma değer sağlayacağına inandığını belirtti.  

Halk Yatırım Görünüm 2015 Raporunu hazırlayan Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimi Direktörü  Banu 

KIVCI TOKALI da, küresel gelişmeler ışığında ülkemiz ekonomisi ve beklentilere ilişkin değerlendirmelerde 

bulundu. Diğer yandan, makrodan mikroya işleyen, temel ve teknik analiz ile birlikte kantitatif analizi de 

içeren, ürün yelpazesinin geniş tutulduğu bir yatırım yaklaşımı olarak özetlenebilecek “Model Portföy” 

çalışması da katılımcılar ile paylaşıldı.   

Yatırım Konferansının bir bölümünde ayrıca, Halk Yatırım’ın farklı bir projesi  olarak ülkedeki finansal 

dalgalanmaların akademik analizini tarihi perspektifte inceleyen ve uluslararası bir akademik kadro 

bünyesinde çalışılan “How Local Is The Local Curve” akademik makale çalışmasının bulgularının özetini de 

Yurt Dışı İlişkiler Müdürü Sayad Baronyan özetledi. 
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