Her Yöneticinin Bilmesi Gereken
Ekonomik Veriler ve Piyasa Kavramları

KOD: TD19
19 ŞUBAT 2019

HESAP BİLGİLERİ

EĞİTİM İÇERİĞİ
Yurtdışı gelişmeler ve etkileri
• Dünya ile entegrasyonumuz ne düzeydedir?
• Büyümeye engel olan dış faktörler nelerdir?
• Dünyada sermaye halen bol, Türkiye ne kadarını alıyor?
• Avrupa ekonomisi toparlanıyor, bize etkisi nedir?
• Çin, Japonya gibi Uzakdoğu ülkelerinden neden bu kadar çok
etkileniyoruz?
• Ortadoğu ile ekonomik ilişkilerimiz ne boyutta ve uluslararası siyaset
ekonomimizi nasıl etkiliyor?
Büyüme ve İstihdam
• Büyümenin kaynakları nelerdir? Öncü göstergeler nelerdir?
• Büyüme finansal yatırımlarımızı nasıl etkiliyor ve büyümek için
hepimizin üzerine düşen görevler nelerdir?
Enflasyon ve Para Politikası
• Eriyen alım gücünün arkasında ne yatıyor?
• Enflasyona karşı korunmak mümkün müdür? Enflasyon mu kuru, kur
mu enflasyonu arttırıyor?
• Enflasyon finansal yatırımlarımızı nasıl etkiliyor ve TCMB enflasyona
karşı ne yapıyor?
• Para politikasını anlamak için neleri bilmemiz gerekiyor?
• Faiz mi enflasyonu, enflasyon mu faizi doğuruyor?
Finansal Piyasa Göstergeleri
• Kur neden yükseliyor, iç ve dış faktörler nelerdir?
• Kur yükselişinden zarar görmemek ve hatta avantaja çevirmek
mümkün müdür?
• Kurun büyümeye etkisi nasıl gözleniyor? Kuru tahmin etmek
mümkün müdür?
• CDS, VIX, Getiri Eğrisi, Swap, Opsiyon gibi kavramlar nelerdir?
Mali Denge
• Devlet bütçesi ile ülke büyür mü?
• Çok borçlanırsak ne olur ve Türkiye dünyanın en borçlu ülkelerinden
midir?
• Bütçe, borçlanma, faiz ilişkisini nasıl değerlendirmek gerekir ve faizin
düşmesi için gerekli şartlar nelerdir?
Dış Denge
• Yüksek cari açık ve finansman açığı ne demektir? Kurla ilişkisi nedir?
• Türkiye neden kronik olarak ihracatı ithalatından düşük bir ülkedir ve
ihracatı artırmak için ne yapmak gerekir?
• Neden dış kaynağa muhtacız? İhtiyacı azaltmak için neler yapmamız
gerekir?

HESAP UNVANI: Sermaye Piyasası
Lisanslama Sicil Eğitim Kuruluşu A.Ş.
HESAP NO/ŞUBE: 9630-5261148-370
Denizbank 1.Levent Şubesi
IBAN: TR13 0013 4000 0052 6114 8000 28
(TL Mevduat)
* Bireysel ve Kurumsal ödemelerin
Havale/EFT aracılığıyla "Eğitim Kodu"
belirtilerek yapılması ve ilgili dekontun
katılımcı
bilgileri
ile
birlikte
egitim@spl.com.tr adresine gönderilmesi
gerekmektedir.
* Aynı Kurumdan;
-3 ve üzeri katılımcılarda %5,
-5 ve üzeri katılımcılarda %10 indirim
uygulanmaktadır.
* Katılımcı sayısı sınırlıdır.
* Ücret iadesi yapılmamaktadır.
* Eğitim sonunda katılımcılara katılım
belgesi verilecektir.

Eğitmen:

Özlem DERİCİ ŞENGÜL
Ekonomist
Eğitim Tarihi: 19 Şubat 2019 / Salı
Eğitim Yeri:
SPL Genel Merkezi
Eğitim Süresi: 10:00 - 17:00
Eğitim Ücreti: 500 TL (KDV Dahil)

KİMLER KATILMALI
Bütçeleme, yatırım kararı verme, stratejik
bakış
açısına
sahip
olma
gibi
yükümlülükleri bulunan tüm yönetici ve
çalışanlar

