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bakış
Risk Yönetimi: sağlayabilir. Burada riski kimin
Vadeli işlem üstlendiği sorusu akla gelebilir.
borsalarının en Gelecekte fiyatların yükselmesinönemli temel den endişe edenler alım yönünfonksiyonların- de, fiyatların düşmesinden endişe
dan biri, gele- edenler ise satım yönünde poziscekte meydana yon alarak korunmaya çalışırlar.
g e l e b i l e c e k Bu noktada vadeli işlem piyasalaisrafildemirel@ekonomik-cozum.com.tr
aleyhte fiyat rında derinliği sağlayan ve fiyat
d e ğ i ş i m l e r i değişimlerinden kar elde etmeye
karşısında risk- çalışan spekülatörler devreye girten korunma mektedir. Spekülatör olarak
imkanı verme- adlandırılan grup esas itibarı ile
eçtiğimiz hafta İMKB100 Endeksi haftanın ilk sidir. Vadeli işlem piyasaları, riskten korunmak yerine beklentidört gününde 83,900 ler- tarımsal ürünlerin gelecekteki leri doğrultusunda pozisyon aladen 81,900 lere doğru bir geri fiyatlarında meydana gelecek rak fiyat değişimlerinden kar elde
etmeye çalışmaktadır.
çekilme yaşadı.Bu geri
Özet olarak risk, vadeli
çekilmenin devam ede- Türkiye şartlarında ,medya sektörü gibi
işlem piyasalarında alınıp
ceği beklenirken endeks rekabetin yüksek ve kar marjının düşük
satılabilir hale gelmektesürpriz yaparak Cuma seviyelerde olduğu bir sektörde; üstelik
dir.Vadeli
işlem borsalarıgünü 83,100 lere doğru arkasında bir grubun desteği olmadan 20
nın risk yönetim fonksiyonu
sert bir çıkış yaşadı.Bu yıl boyunca gazete çıkarmak büyük bir
sayesinde, pamuk vadeli
hafta öncelikle 83,900 başarı hikayesidir diye düşünüyorum.Bu
sözleşmesinin
işlem
deki direnci test edilebi- zor şartlar altında bu işi yapabilmek
Türkiye
ekonomisinde
lir. Bu seviye geçilirse
büyük bir aşk ile ,işini sevmek ile olur
önemli yer tutan tekstil sekhedef 86,500 lü seviyediye düşünüyorum. Bu işin duayeni,
törünün maruz kaldığı
ler olabilir.Bilançosu iyi
Ekonomik Çözüm Gazetesi’nin Kurucu
riske karşı korunma ihtiyabeklenen ,hikayesi olan
Başkanı
Yener
ÖZKESEN
beyefendiyi
cına çözüm getireceği
şirketlerde pozisyon alıkutlar
başarılarınızın
devamını
dilerim.
sonucuna varabiliriz. Faiz
nabilir.Ayrıca sermaye
ve dövize dayalı vadeli
artırımları ve açıklanan
temettüler hisselerde beklenti aşırı dalgalanmaların yaratacağı işlem sözleşmeleri ise faiz ve
oluşturuyor. Bu arada yurt dışı risklerden korunmak ihtiyacından dövizde risk taşıyan kişi ve kurumpiyasalardaki haber akışına da doğmuştur.Vadeli işlem piyasala- lar açısından önemli bir risk
rının temel niteliklerinden birisi yönetim aracı oluşturacaktır.
dikkat edilmeli.
Faizler gevşemeye devam ediyor tarafların riske karşı korunmaları- Geleceğe yönelik fiyat oluşumu
na ve risklerini yönetebilmelerine Cari spot piyasadaki fiyatlar aynı
….
zamanda geleceğe yönelik fiyatYeni
gösterge
Tahvil imkan vermesidir.
Küçük yatırımcıların riskleri, ların hesaplanmasında referans
(07/01/2015) 5,93 lü bileşiklerbüyük
yatırımcıların risklerinden oluşturur. Soru ve önerileriniz için
den kapattı.Dövizde durgunlık
devam ediyor.Dolar 1,8070 , farklı olabilir. Vadeli işlem piyasa- , israfil.demirel@oyakyatirim.
Euro ise 2,362’lı seviyelerden ları riski daha kolay yönetebilecek com.tr Haftaya görüşmek üzere
olanlara transfer ederek de fayda paranız sağlığınızı bozmasın.
kapanış yaptı.
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İMKB zirveyi test edebilir....

Kongre Üyesi H.
Waxman:
Sorum
oldukça basit. Hatalı
Doç.Dr.
mıydınız?
Greenspan: Kısmen…
C.Coşkun
kurumların kendi çıkaKüçüközmen
rı, özellikle bankaların,
bunların hem hissedar
coskun@ekonomik-cozum.com.tr
ve sahiplerinin çıkarlarını en iyi koruyacak
kurumlar olduğunu
varsayarak bir hata
yaptım. Algıladığım
modelde keşfettiğim
eksiklik dünyanın nasıl
eğerli okurlar, 2008 küresel işlediğini tanımlayan kritik işlevsel
krizi ile birlikte dünyada artık yapı olmuştur. Bu modelin mükemhiçbir şeyin eskisi gibi olma- mel bir şekilde işlediğini 40 yıllık
yacağı, yeni bir sayfanın açılacağı ve deneyimime bağlı olarak söyleyebilibu sayfanın değişimlere ve dönü- rim.
şümlere gebe olacağından sıkça
hhh
bahsedildi. Krizin sorumluları arandı. Krizin gerekçesi olarak “ABD’de Bu diyalog ve Greenspan’ın ifadesi
yaşanan ipotekli konut kredi kay- dikkatli bir analize tabi tutulduğunda
naklı krizin sınır ötesi yayılması” konunun karmaşıklık düzeyi daha
denildi. O zamana kadar CDS kısa net görülecektir. Belki hatırlayanlarıadını (kısaltma değil) duymayanlar, nız vardır, LTCM isimli hedge fund
hatta cümlede bile kullanmayanlar (serbest yatırım fonu) 1999 yılında
bir türlü ne olduğunu bilmedikleri bu battığında Başkan Clinton tarafınfinansal türev enstrümanı da krizin dan olayın soruşturulması ile görevsuçlusu olarak ilan ettiler. Derken lendirilen ekip hazırladıkları raporda
Lehman Brothers battı. Bilanço “ABD’de denetimden sorumlu o
büyüklüğü neredeyse Türkiye’nin kadar çok var ki her biri nasıl olsa bir
GSMH’sinin üç katı olan bir banka. diğeri izliyordur rehavetine kapıldı”
Enron halen hafızlarda tazeyken, ifadesine yer verdiler. Peki, bu kriz
siyasetçi-şirket-denetçi üçgeni ders gözden kaçacak kadar küçük
kitaplarında okutulurken, ABD’li müydü? Hiç kimse uyarmadı mı?
siyasiler Amerikan Merkez Bankası Aslında çok kişi uyardı, ancak bunlar
(FED) Başkanı Alan Greenspan’ı yer- basında gereken ilgiyi göremedi,
den yere vurmakla meşguldü. zira üçüncü sayfa haberi türünden
Sonunda Greenspan’a hatasını haberlerle geçiştirildi bu uyarılar.
kabul ettiren tarihi konuşma krize 2008 Eylül ayından itibaren yazılan
damgasını vurdu. Diyalogdan kısa ve krizi anlatan yüzlerce kitaptan 21
bir bölüm aktaralım:
tanesini okuyan fizik kökenli finans
Congressman Henry Waxman "My profesörü ve saygın akademisyen
question is simple. Were you Andrew Lo 2012 yılı Ocak ayında
wrong?"
yayınladığı “Finansal Krizi Hakkında
Greenspan "Partially ... I made a Okuma: 21 Kitabın Eleştirisi” başlıkmistake in presuming.....
lı makalesinde “son finansal krizin

Nasıl bir dünyada
yaşıyoruz?
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Bakış Kapak toplu işlere
esnek fiyat sunuyor
H.Merkezi/E.Çözüm

B

akış Kapak müşterilerine yeni kampanyalar
sunuyor. Ancak taksitli
olarak sunulan kampanyaların
bilinçli şekilde değerlendirilmesi gerektiğine değiniliyor.
Kampanyalar hakkında detaylı
bilgi veren Satış- Pazarlama
kanadının kaptanı, Bakış
Kapak Satış- Pazarlama &
Mali İdari İşler Koordinatörü
Zekeriya Hazırbulan şunlara
değindi: “Yok olmak istemeyen, hesabını iyi yapan
firmalar normal kabul edilebilecek seviyelerin üstündeki mali yükü ya fiyatlarına
yansıtırlar, ya da kaliteden
taviz verme yoluna giderler
bu da bir nevi tüketiciyi
aldatma olur. Fakat biz
yaptığımız çalışmada hesabımızı çok iyi yaparak;
fiyatlara ve özellikle asla
vazgeçmediğimiz kalitemize
yansımayacak taksit sayılarını seçtik. Kişisel olarak
rahatsızlık duyduğum şu
konuya da değinmeden
edemeyeceğim; Toplum
olarak kredi kartı kullanmayı maalesef bilmiyoruz.
Taksitli bir ürün gördüğümüz
zaman sanki kendimiz ödemeyecekmişiz gibi düşünmeden satın alım yapıyoruz. Bu
hem kişisel hem ticari kullanımlarda maalesef böyle.
Toplum olarak bilinçlenip hem
kişisel hem ticari satın alımlarımızda gelirimizi göz önüne
alarak satın alım yapmaya
dikkat etmemiz gerekir.”
Zekeriya Hazırbulan sorularımızı şöyle yanıtladı:
• ‘Toplu İşlere Esnek
Fiyat’tan kastınız nedir? Ne
kadar esneyebiliyor?
Ölçüleri, rengi, modeli standart, üretiminin ve nakliyesi-

çeşitli çevrelerden pek çok farklı
bakış açıları ürettiğini, okuduğu bu
21 kitaptan 11 tanesinin akademisyenler, 10 tanesinin ise gazeteciler ve
eski bir Hazine Bakanı tarafından
yazıldığını” ancak birbirine aykırı birçok görüş ileri süren bu kitaplardan
doğru dürüst bir sonuca ulaşılamadığını ifade etmiştir. Yaptığı okuma
neticesinde iktisat mesleğinin doğru
çıkarımlara ve bunların üzerine inşa
edilebilecek anlatılara olan ciddi ihtiyaca vurgu yapmıştır. Sözü edilen 21
kitabın 13 tanesi kütüphanemde
mevcuttur. Bu 21 kitaptan bildiğim
kadarıyla 3 tanesi Türkçeye çevrilmiştir. Ancak finansal kriz üzerine bu
21 kitabın dışında birçok kitabım
var, acaba ikinci bir “21-Kitap
Eleştirisi” ni de ben mi yapsam?
hhh

SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

Değerli okurlar, küresel krizin getirdiği çözülme önce Goldman Sachs’ı
ön plana çıkardı. G. Sachs küresel
finansal piyasaları elektronik alım
satım işlemlerinde kullandığı bilgisayar kodlamaları yoluyla manipüle
etmişti. Üzeri hemen kapatıldı.
Ardından meşhur Libor skandalı
patladı. Modern yüzyılın en büyük
dolandırıcılığı ve soygunu olarak
nitelenen bu olaya karışmayan
büyük yatırım bankası kalmamıştı
adeta. Söz konusu olan meblağ
Libor’un dikkate alındığı 300+ trilyon dolardı. Kesilen cezalar devede
tüy’dü (kulak biraz büyük gelir).
Daha sonra iki büyük İngiliz
Bankası’nın kara para aklamaları
iddialarının gündeme gelmesiyle bir
kez daha sarsılan piyasalar yine
devde tüy kabilinden kesilen cezalarla normale döndü. Artık 3-5 milyar
dolarlık skandallar sıradan sayılıyordu ve bu türde haberler pek ilgi çekmiyordu. Aslında bu olayların
zaman zaman daha büyük skandalların öncüleri olabileceğini akıldan

nin aynı dönemde yapılacağı
işleri kastediyoruz. Özellikle
metrekare vs. gibi kriter koymuyoruz. Çünkü gelecek işin
büyüklüğüne standartlığına
göre maliyetler düşüyor bunu
da olduğu gibi fiyatlara yansıtabiliyoruz. Yani ne kadar
büyük iş o kadar esneklik
diyebiliriz.
• Kampanya belli bir dönemimi kapsamakta? Yoksa tüm
yıl boyunca uygulamada olacak mı?

Bu soruya cevap vermeden
önce fiyatları düşürebilecek
etmenleri açıklamak gerektiği
kanaatindeyim. Toplu işlerde
standart renk standart model
olduğu için işçilik ücretinde bir
avantaj sağlanmakta, fireleri
minimum düzeye indirebildiğimiz için bu da bir avantaj
oluyor.

HAYATIN ALTIN KURALI: KALİTE
UCUZA ALINAMAZ

Nakliyesi topluca yapıldığı için
nakliye avantajı oluyor buda
bir diğe r avantaj. Burada
s on faktör is e ‘atıl kapas ite ’.
Se zonun durgunlaştığı
döne mle rde atıl kapas ite

çıkarmamak gerekiyor. Değerli
okurlar, finansal kriz tüm hızıyla
hüküm sürerken bir yandan da Arap
âlemi bahara uyanıyordu. Yüz binlerce insan öldü, hükümetler devrildi, liderler öldürüldü ya da hapse
atıldı. Ülkeler müzakere yerine birbirlerini fiziki güce dayalı olarak tehdit etmeyi tercih edilebilir bir seçenek
haline getirdiler. ABD, İngiltere ve
Fransa’nın bile derecelendirme notları düştü. İlginç bir şeklide İzlanda
üzerinden Avrupa’ya sıçrayan küresel kriz sistemdeki zayıf halkaları
kopardı. Portekiz, İtalya, Yunanistan
ve İspanya’nın orijinal isimlerinin ilk
harflerinden
oluşan
PIGS
(İngilizcede domuz kelimesinin
çoğulu)
olarak
anıldılar.
İngiltere’den sonra Fransa da
Avrupa Birliği’nden ayrılmayı telaffuz
etmeye başladı.
hhh

Zedelenen itibarın tamiri, kritik
durumdaki bankaların kurtarılması
ve AB çapında bir bankacılık birliğinin oluşturulması alelacele alınmış
kararlar olmaktan öteye gidemedi.
Avrupa Merkez Bankası dev gibi bir
yükümlülükle faaliyet göstermeye
devam ederken ABD Merkez
Bankası FED parasal genişleme adı
altında piyasayı dolara boğdu. Bu
paranın nereye gittiğini önceki haftalarda yazdığım için tekrar girmiyorum bu konulara. Çin’in artan döviz
rezervleri (3,2 trilyon dolar),
Japonya’nın kur savaşlarını yeniden
alevlendirmesi, Afrika’nın yeniden
keşfi, küresel ısınma ve bitmek bilmeyen silahlanma yarışı artık gezegenimizi zorluyor.
hhh

Olan biteni anlamak kolay değil,
ciddi bir okuma şart. Ayrıca öğrencilerimle birlikte zaman zaman seyrettiğim filmler de konuyu anlamamıza

oluşmakta bu kapas ite boşluğu da fiyatlara olumlu olarak yans ıyabilme kte dir.
Öze tle ; as lında biz toplu
işle re e s ne k fiyat uygulamas ını uzun zamandır uygulamaktayız. Fakat bu s e zonda e ks tra olarak atıl kapas ite nin de fiyat avantajını
yans ıtabiliyoruz.
• Neden bunu bir kampany a
olarak y eni y eni duy urmay a
başladınız?
Son döne mle rde yaptığımız araştırmalarda piyas ada
toplu işle rde fiyatlarımızın
yüks e k kaldığı algıs ı oluştuğunu gördük. Hayatın altın
kurallarından biri be nce
‘kalite ucuza alınmaz’ düs turudur. Üre tim hattına
yapılan yatırım, kalite li
hammadde le re yapılan
yatırımlar, AR- GE çalışmaları, hizme te , dolayıs ıyla
pe rs one limize yapılan yatırımları göz önüne aldığımızda fiyatlarımız makul
düze yde dir. Fiyatımız yüks e k, normal gibi çe şitli
yorumlar olabils e de he rke s in birle ştiği ortak kanaat
kalite miz. Kims e nin kalite mizde n bir kuşkus u yok.
Me s e la bir müte ahhit
düşünün çok güze l bir inşaat
proje s i ortaya çıkarıyor;
te me linde n ince malze me le rine tüm aşamalarında
titizlikle bir e s e r ortaya
koyuyor. He r aşamada ince
e le yip s ık dokuyor ade ta
ortaya çıkaracağı e s e ri firmas ının, kendisinin gurur
kaynağı olarak görüyor.
Kullandığı malzemelerin kısa
süre sonra problem çıkarmasının oluşturacağı hayal
kırıklığını, herhangi bir
problemde karşısında muhatap bulamadığını düşünün.
Sonuç ne oluyor? Fiyas ko.

yardımcı oluyor. Bu filmler arasında
Wall Street-2, Inside Job, Too Big To
Fail, Margin Call ve Cosmopolis’i
sayabilirim.
Değerli okurlar, doğa bir şekilde
kendisini yeniliyor. Ancak kapitalizmin pençesindeki insanlığın mücadelesi kendini yenilemesine imkân
vermiyor, insanlar giderek daha
vahşi, daha çıkarcı hale geliyor.
Zaman zaman hayal dünyamın
sınırlarını zorluyorum. Aziz dostum
Dr. Ali Tarhan’ı telefonla arıyorum.
O da işiyle çok meşgul bugünlerde,
sohbet esnasında bir teori geliştirdiğinden söz ediyor. Teorisi şu: “İşini
gördür, faili yok et!” Bir nevi mafya
hikâyesi, yani sırtını bir güce daya,
gücünü oradan alarak istediğini yap
(yani arkandaki güç kendi bölgende
bu şekilde davranmana izin veriyor,
hatta destekliyor). Ancak bu düzen
fark edilince sırtını dayadığın güç
tarafından ortadan kaldırılıyorsun.
Yaptıkların bu gücün işine yararken
(zaten tasarım tamamen bu güce
ait) bu güce maruz kalan mağdurlar
hesap soracak fail bulamadıkları
için başlarına geleni çekiyorlar. Ali
Tarhan dostuma ne kadar doğru
anladığımı test etmek için bu güçlerin kim olduğunu soruyorum.
Aldığım yanıt çok açık (!) “-onu da
sen bul! Bulduysan iyi geceler, bulamadıysan iyi uykular” diyor ve telefonu kapatıyor.
Değerli okuyucular hocalığın en
güzel tarafı nedir biliyor musunuz?
Özellikle soysal bilimlerde öğrettiklerinizin doğruluğunu zaman içinde
gözlemleyebiliyor, değerlendirebiliyor olmanız. Bu süreç kendinizi yenilemenize imkân veriyor. Ama bir de
yükümlülüğümüz var, dilerseniz
buna “bireysel sosyal sorumluluk”
diyebilirsiniz: Öğrendiklerimizi en
doğru, en tarafsız şekilde aktarmak.
Sanırım şu an bu işi yapıyorum.
Sağlıcakla kalın.

