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Trump öncesi ve sonrası 
TTIP & TPP

Obama İmzaladı, Trump 
İptal Etti! Niçin?



Özetle başlayalım ve…
Ticaret Savaşlarında Son 

Duruma Bakalım

 Ticaret müzakerelerinin 11. turundan da sonuç alınmadı

 Ticaret savaşı Washington'un dev gümrük vergisi hamlesiyle
tırmanıyor

 Trump yönetimi Çin'den ithal ettiği 200 milyar dolar değerindeki bir
dizi ürünün gümrük vergilerini iki katından fazla artırdı

 Çin ise ABD'den ithal edilen 60 milyar dolar değerindeki ürünlere
uygulanan gümrük vergilerini yükselterek misilleme yaptı

 Çin'in yeni gümrük vergisi uygulamaları 1 Haziran'dan itibaren
devreye girecek

 Çinli teknoloji devi Huawei’nin ABD tarafından kara listeye alınması
tansiyonu yükseltti

 Trump’ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, «Ticaret savaşı ABD’yi
de olumsuz etkileyecek» dedi

 FED yetkilileri, «ABD ekonomisinin ticaret savaşlarını kaldırabilecek
güçte olduğunu ancak uzun sürmesinin büyümeye olumsuz etki
yapabileceğini» söylüyor

 Umutlar G-20 Zirvesinde (28/29 Haziran, 2019, Osaka, Japonya) https://www.japan.go.jp/g20japan/

https://www.japan.go.jp/g20japan/


Düne bir bakalım.. 
Bugün 

yaşadıklarımızın 
ne kadarı sürpriz 

acaba?





ABD 
Dış Ticaret
Açığı: 
«Casus Belli» 
mi?
Yani
Savaş Nedeni 
mi?





En büyük 
döviz rezervi 
kimde?





Kaynak: TÜİK, TİM ve yazar tarafından yapılan derlemeler



Ülkelerin
AR-GE
Bütçeleri



Ticaret Savaşının Kazananı Olmayacak (gibi görünüyor)
Oxford Economics’in yaptığı son 
çalışmaya göre, 200 milyar dolarlık 
üründeki tarifenin %10’dan %25’e 
çıkarılması…..

 2020’ye kadar küresel 
ekonomiye %0.3 negatif etki 
yapacak,

 Bu %0.3 negatif etki yaklaşık 
105 milyar dolara tekabül 
ediyor,

 Toplamda 360 milyar dolarlık
ürüne getirilen ek vergilerin
ABD ekonomisine %0.1'lik (22 
milyar dolarlık) zararı olacak



ABD – Çin Ticareti 
(Etkiler Net Olarak Görülmeye 
Başlandı)

• 2018'de ABD, sırasıyla ilk 34 milyar dolarlık
ithalatı, daha sonra 16 milyar dolarlık ve son 
olarak da 200 milyar dolarlık bir miktarı
hedefleyen Çin'den gelen üç farklı ürün listesine
ek vergiler koydu

• Sonuç olarak ABD’nin Çin'den yaptığı ithalat, 
gümrük vergilerinin uygulandığı her üç grupta da 
keskin bir şekilde geriledi



Çin’in misillemeleriyle birlikte 
ABD’nin Çin’e yaptığı ihracatta düşüş 

görülmeye başladı



Ticaret Açığı Çekişmesi
• ABD-Çin ticaretindeki gerilimler, her iki

ülkedeki üreticilerin yanı sıra tüketicileri
de olumsuz etkiliyor

• Trump’a göre ticaret savaşını kimin
kazandığını ikili ticaret dengesi
rakamları gösterecek

• Tarifeler ABD ve Çin arasındaki ticareti
azalttı, ancak ikili ticaret açığında büyük
ölçüde değişim gözlenmiyor



Ticaret 
Dengesi

Yükselen Tarifelerin
Etkisi Görülmekle 

Birlikte Henüz Sınırlı



Ticaret Açığı (Son duruma bakalım)



Yükselen Fiyatlar [kim(ler) zarar görüyor?]

• ABD’nin tarifeleri Amerikalı 
tüketiciler için fiyatları arttırıyor, 
enflasyon belirtileri ortaya çıkıyor

• ABD’den ithal edilen ürünlerden 
en çok (yüksek) tarifeye maruz 
kalan 7 ürün:

 soya fasulyesi, 

 altın, 

 bakır atığı, 

 kağıt atığı, 

 sıvılaştırılmış doğal gaz, 

 pamuk 

 sıvılaştırılmış propan



Perakende Satışlarda Durum Nedir?

• ABD'de tüketici güveni Nisan 
ayında yükselişe geçmişken, sıkı
bir işgücü piyasası ve daha yüksek
ücretler ile perakende satışları
büyümesi üç ayda ikinci kez
düşmüştü

• Aynı ay, Çin'de perakende satış
büyümesinin beklenenden daha
fazla yavaşlamadı

• An itibarıyla Amerikalılar genel
olarak ticaret savaşı konusunda
çok karamsar değiller, ancak
Trump tüm Çin ithalatına gümrük
vergileri koyma tehdidini
uygularsa bu durum (işler)
değişebilir



Kur Savaşları
• Yuan geçen yıl dolar karşısında

7,5% oranında zayıfladı

• Zayıf Yuan Çin ekonomisi için 
hem iyi hem de kötü sonuçlar 
doğurabilir….

• Kritik an’lar için rezerv var. Zaten 
son 5-7 yıl içinde $1tr rezervi Çin 
şirketlerini kurtarma 
operasyonunda kullandı. Rezerv 
hâlâ yüksek ancak ABD uzun 
vadeli tahvilleri can sıkıcı bir 
tehdit aracı olarak gündemde..



Hisse Senedi Piyasaları

• Her iki ülke hisse senedi piyasaları
geçtiğimiz on yılın en büyük
daralmalarını yaşasa da Çin daha büyük
darbe aldı.

• 2018’de Şangay Bileşik Endeksindeki
%25'lik düşüş, S&P 500'deki düşüşün
dört katı olarak gerçekleşti.

• 2019’la birlikte her ne kadar iki
piyasada a boğalar hakim olsa da ticaret
savaşlarında tansiyonun artmasıyla
yerini ayılara bıraktı.

• 2018 başından beri Çin hisseleri %14
düşerken ABD hisseleri %6 arttı.



Hisseler Üzerine Etkisi 

• Çin’e yüklü miktarda satış yapan ABD’li 
firmaların hisse senetleri de ticaret 
savaşından etkileniyor



Büyüme Üzerine Etkiler

• Son gelen rakamlar her iki
ekonomide de zayıflama
belirtileri gösterse de
Çin’in daha hızlı zayıfladığı
görülüyor



Doğrudan 
Yabancı 

Yatırımlar

• Grafik her şeyi gösteriyor

• Çin ABD’den hızla çıkıyor ve

• HUAWEI konusu daha fazla can sıkacak



Tüketici
Tarafına
Etkileri

İthalatçı firmalar tarife 
maliyetlerinin bir 
kısmını absorbe

ederken (düşük kâr 
marjı pahasına) asıl 

zarar gören taraf ABD’li 
tüketiciler olacak 



Üretici
Tarafına
Etkileri

Üretici tarafındaki etkileri biraz karışık, kimi
üreticiler kaybederken kimileri kazanıyor

Tarifelerden etkilenen malların üreticileri ve
bu malları ara girdi olarak kullanan üreticiler
potansiyel kaybedenler olarak karşımıza
çıkıyor



Pazar Çeşitlendirmesi -
Soya Fasulyesi Örneği

• ABD, ticaret savaşları öncesinde Brezilya ile 
birlikte Çin’in en büyük soya tedarikçisiydi

• Tarifelerle birlikte ABD soya fasulyesinin 
fiyatları düşerken, Brezilya soya fasulyelerinin 
fiyatları arttı

• ABD’nin Çin’e olan soya fasulyesi ihracatı 
sıfıra yaklaşırken Brezilya’nın ki arttı 

• ABD’li üreticiler mağdur oldu



Piyasaları iyi okumak 
önemli

• Tercüme hatası

• Veri / grafik okuryazarlığı

• Ekonomik ve Finansal okuryazarlık

• Teknoloji okuryazarlığı

• Şirket ekonomisti

• Günlük veri ve haber takibi (nereden 
besleniyoruz)

• Strateji belirleme toplantıları
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Piyasaları iyi okumak 
önemli

• Tercüme hatası

• Veri / grafik okuryazarlığı

• Ekonomik ve Finansal okuryazarlık

• Teknoloji okuryazarlığı

• Şirket ekonomisti

• Günlük veri ve haber takibi (nereden 
besleniyoruz)

• Strateji belirleme toplantıları

• Backslide= Doğru yoldan ayrılmak, kötü yola 
düşmek, dinden uzaklaşmak, günaha dönmek 
(günah işleme özgürlüğü de denilebilir (mi?))



Piyasaları iyi 
okumak önemli

• Tercüme hatası

• Veri / grafik okuryazarlığı

• Ekonomik ve Finansal 
okuryazarlık

• Teknoloji okuryazarlığı

• Şirket ekonomisti

• Günlük veri ve haber takibi 
(nereden besleniyoruz)

• Strateji belirleme toplantıları

• Para nerede?



2003

Canada Mexico China Japan

Germany United Kingdom South Korea France

Malaysia Italy Ireland Singapore

Netherlands Brazil Saudi Arabia

2014

China Canada Mexico Japan

Germany South Korea United Kingdom France

Saudi Arabia Brazil India Netherlands

Italy Belgium Singapore

2018

1 China 2 Mexico 3 Canada 4 Japan

5 Germany 6 South Korea 7 United Kingdom 8 India

9 France 10 Ireland 11 Italy 12 Netherlands

13 Singapore 14 Switzerland 15 Brazil

1993

Canada Japan Mexico Germany

United Kingdom China South Korea France

Singapore Italy Hong Kong Malaysia

Netherlands Brazil Venezuela

ABD DIŞ TİCARETİ

Kaynak: Bloomberg



ÇİN DIŞ TİCARETİ
1993

Hong Kong United States Japan Germany

South Korea Russia France Italy

Singapore Australia Canada United Kingdom

Indonesia Netherlands Malaysia

2003

United States Japan Hong Kong South Korea

Germany United Kingdom Singapore Malaysia

Netherlands Canada Australia France

Italy Thailand Russia

2013

United States Japan Hong Kong South Korea Germany

Australia Malaysia Brazil Russia Netherlands

Canada Thailand Mexico Saudi Arabia Singapore

2018

China Mexico Canada Japan

Germany South Korea United Kingdom India

France Ireland Italy Netherlands

Singapore Switzerland Brazil

Kaynak: Bloomberg



TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ
2018

Germany Russia China United States

Italy United Kingdom France Spain

Iraq India Belgium Iran

Netherlands South Korea Romania

2014

Germany Russia China United States

Italy United Kingdom France Iran

Iraq Spain Switzerland Belgium

India South Korea Netherlands

2003

Germany Italy United Kingdom United States

France Russia Spain Netherlands

Switzerland China Belgium Iran

Japan Romania Austria

1993

Germany United States Italy France

United Kingdom Russia Saudi Arabia Japan

Netherlands Iran Switzerland China

Spain Austria Ukraine

Kaynak: Bloomberg



RARE EARTH METALS
NADİR ELEMENTLER

Kaynak: Bloomberg
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http://www.istanbulticaret.org.tr/reader/?pubId=4081



https://thediplomat.com/2018/11/3-reasons-why-trump-cant-win-a-trade-war-with-china/

First, the main leverage the Trump administration has for forming such a coalition is the size of the U.S. market.
But the Chinese market is larger today for many products, from cars to groceries, and is expected to be the largest 
soon for pretty much everything.
Second, even though some countries may share the Trump administration’s concerns about China and others may 
have their own worries, unlike (apparently) the Trump administration, the issues most of these countries have are 
not big enough to take the economic and political risks of an economic war, which is not at all guaranteed to stay 
economic.
Third, with its Belt and Road and similar initiatives China has become a significant source of investment and 
finance for many countries in the world, with an impact on their international policies.

https://thediplomat.com/2018/11/3-reasons-why-trump-cant-win-a-trade-war-with-china/
https://www.statista.com/statistics/269872/largest-automobile-markets-worldwide-based-on-new-car-registrations/
https://www.theguardian.com/world/2012/apr/04/china-biggest-grocery-market-world


The IMF says that 

Trump's trade wars could 

risk global economic 

production

I

“Obviously, the downside 

risk that we have is 

continued trade tensions 

between the United States 

and China. And if these 

tensions are not resolved, 

that clearly is a risk going 

forward.”

Christine Lagarde

IMF Chief

(written quote)

So Let’s have a look at 

how the trade war could 

be risking the health of the 

global economy

Thumbnail: Trump’s economic gamble

Title: Is Trump's trade wars hurting the global economy? 

According to a survey, 33% of 

239 US companies are 

cancelling or delaying 

investments in China

Souce: AmCham

And the Goldman Sachs said 

if China bans its products, 

Apple’s earnings would fall by 

30%

Outro:

It’s simple. The longer the 

trade war continues, the more 

economies around the world 

will suffer.

Reyhan Baysan, Ekotürk,
TRT World



Jack Ma, the Alibaba co-founder, at the New York Stock Exchange in 2014 as the company made its trading debut. 
Chinese companies have raised tens of billions of dollars through American financial markets in recent years.
Todd Heisler/The New York Times, By Keith Bradsher and Ana Swanson, May 28, 2019

https://www.nytimes.com/2019/05/28/business/alibaba-trade-war-wall-street.html

https://www.nytimes.com/by/keith-bradsher
https://www.nytimes.com/by/ana-swanson
https://www.nytimes.com/2019/05/28/business/alibaba-trade-war-wall-street.html


https://www.bloomberght.com/yorum/ceren-dilekci/2222134-cinden-turkiyeye-uc-mesaj





The report cites an official who said investigators found the attack 
eventually affected nearly 30 companies, including Apple and Amazon, 
along with a major bank and government contractors in the United 
States. The microchip was placed on the motherboards in a way that 
allowed it to inject its own code or alter the order of the instructions the 
CPU was meant to follow, according to the report. One government 
official said China's goal was "long-term access to high-value corporate 
secrets and sensitive government networks." 

No consumer data is known to have been stolen, according to the report, 
but the extent of the attack appears to be unclear. 



Çin’in stratejisi nedir?
Güney Çin Denizi Sorunu Ne Kadar Ciddi?
Çin-Japonya
Çin-SDR/IMF
Çin Teknoloji Huawei
Kuşak ve Yol
Çin limanlar
ABD üs sayısı (Asya-Pasifik) = 259
Çin-İsrail; Çin-Rusya; Çin-AB; Çin-ABD?

Japan controls the uninhabited Senkaku islands, which China 
also claims under the name Diaoyu islands. 

China warship sails near Japan-controlled islands
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