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HAFTANIN ADI: ENFLASYON HAFTASI
Bu hafta Türkiye’de beklediğimizden daha iyi bir hafta geçirdik; ama işin enteresan olan kısmı ise beklenenden
kötü gelen ‘enflasyon’ rakamı bunun ana sebebi idi. TÜFE Nisan ayında %1.34 artarak senelik bazda yüzde 9.38
seviyesine geldi. Çekirdek enflasyon ise Ekim 2008’den bu yana ilk kez çift haneyi (%10.05) gördü.
Grafik 1: TÜFE VE Çekirdek (H) ENFLASYON
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Enflasyon yaratamayan dünyada bize bu nasıl bir yarar sağladı, onu görelim. Geçen hafta yerlilerin ‘faizler düşecek’ diye ciddi bono alışından sonra, enflasyon rakamı açıklanınca Merkez’in en azından kısa bir vakit içinde
faizleri indirmeyeceği kanısı hakim oldu ve iki yıllık gösterge kağıdın faizi hafta başında %9.61 yüksekleri gördü.
Ancak daha sonrasında ise, ciddi bir şekilde yabancı ilgisi geldi; nedeni ise gayet basitti, zira onlar bonoyu repo
ile değil Açık Pozisyon ile fonladıklarından ve kısa vadeli faizin de önümüzdeki süreçte düşmeyeceğinden Çarşamba’dan itibaren döviz satarak bonoya girdiler. Bizim geniş bant diye adlandırdığımız 2.08-2.14 aşağı doğru
kırılarak 2.0670 TL/USD düşüğünü gördük. Yerli kurumsal talebin de ertelenmesi ile 2.0800 artık direnç olarak
karşımızda; Merkez Bankası ise döviz satış miktarlarını da kademeli olarak düşürerek günlük 20 milyon dolara
indirdi. TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru’da Merkez Bankası’nın hedefler ya da istediği yer olan 107.94 olarak
gerçekleşti.
Grafik 2: USDTRY ve TÜFE REFD

Kaynak:Bloomberg
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
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tercihlerinize uygun olmayabilir.

12.05.2014
12.05.2014

Çarşamba’dan sonra yavaşlayarak da olsa devam eden yabancı ilgisi gösterge faizin bileşik getirisini yüzde
9.06’ya kadar indirdi. Bu haftada gerek küresel gelişmelere bağlı gerekse Salı açıklanacak olan Ödemeler Dengesi rakamına bağlı fiyatlamalar izleyeceğiz.
USD/TL’de 2.0800 gerçekten önemli bir seviye olarak karşımızda olacak, hızlı bir aşağı hareket olacaksa yabancı
satışı olarak algılanabilir ve buna bağlı olarak da bono faizlerinde yüzde 9’ların altı test edilebilir. Piyasaların beklentisi ise %8.50 altındaki fiyatlamaların çok da rasyonel olmadığı yönünde.
Grafik 3: 2 Yıllık Gösterge Bono
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BIST-100’de ise daha sakin ve yatay bir hafta geçirdik. Haftaya 75.343 puandan başlayan borsada kapanış ise
75.563 puandan gerçekleşti, 220 puan ya da binde 3 artan borsanın getirisi bono ve TL’nin çok altında kaldı.
74.000 ve üzeri için ilave hikaye lazım derken bu seviyeler önümüzdeki süreç içinde ciddi bir direnç oluşturabilecek gibi duruyor. Kurlarda ki volatilitenin azalması ve bu seviyelerde kalması Açık Pozisyon taşıyan şirketlerin karlılıklarına olumlu etki edecektir. Bu hafta BIST tarafında açıklanacak olan mali tablolar ve TL’nin gidişatı belirleyici olacaktır. 75.000-76.000 aralığı izlenecektir.
Grafik 4: BIST100
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OECD tarafından yayımlanan Küresel Ekonomik Büyüme raporunda Türkiye’nin 2014 yılı için büyüme tahmini
yüzde 3.8’den yüzde 2.8’e indirildi. Kurum olarak biz beklentimizi yüzde 2.4’de tutuyoruz.
Yurt dışında ise ekonomik gelişmelerin dışında Rusya-Ukrayna gerginliği piyasaları etkilemeye devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta sonunda ölümlü olayların yaşanması ile Pazartesi 1315 USD ile yüksek gören Altın, daha sonra
oradaki yumuşamalara bağlı olarak 1285 USD’ye kadar gerileyerek haftayı 1288 USD’den kapadı. Buradaki beklentimiz ise gerginliğin azalması halinde Altın fiyatlarının 1280 USD altına kayarak 1245 USD seviyelerini test
etmesi. Haftalardır verdiğimiz range aynen devam etmekte (1280-1308 USD/ounce).
Grafik 5: ALTIN (XAUUSD)
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Diğer tarafta ise piyasaları en fazla etkilemesini beklediğimiz gelişmeler ise Merkez Bankaları toplantıları idi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) toplantılarından beklediğimiz gibi bir para politikası değişikliği çıkmadı. ECB kararının hemen ardından 1.3993 yükseğini gören EUR/USD paritesi, Draghi’nin
konuşmasında Haziran ayında aksiyon alınacağını söylemesi ile EUR en nihayet gerileyerek 1.3760 seviyesine
geldi. Bu çok kritik seviye aşağı doğru kırılırsa 1.3580 denemeleri başlayabilir. Şimdi gözler Draghi’nin Haziran’da ne yapacağına çevrilmiş durumda. Bu hafta ise Avrupa Bölgesi enflasyon rakamları açıklanacak ve
Draghi’nin hareketinin boyutunu belirleyecek kadar önemli bir veri bu. ECB gibi politikalarını sabit bırakan BOE
ise bu hafta ‘işsizlik rakamlarını’ izliyor olacak. Ayrıca Cuma günü açıklanan ve bir öncekinden iyi gelen ama
beklentilerin altında kalan NIESR büyüme verisi Pound üzerinde olumsuz etki yaptı. Hafta içinde 1.700 seviyesini test eden GBP/USD paritesi bu veriden sonra ise geri çekilerek haftayı 1.6850 USD/GBP ‘den kapattı. Kurum
olarak hala daha faizlerde ilk sıkılaştırmayı yapacak olan Merkez Bankası’nın İngiltere Merkez Bankası olacağını
düşünmekteyiz ve bunun da GBP’ye olumlu yansımalarının süreceğini tahmin ediyoruz.
Grafik 6: EURUSD

Grafik 7: GBPUSD
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Geçen hafta Temsilciler Meclisi ve Senato’da iki kouşma yapan ABD Merkez Bankası Başkanı Yellen ilk çeyrek
GSYIH rakamındaki duraksamanın hava şartları gibi geçici faktörlerden kaynaklandığını ve zorlu kış şartlarının
ardından göstergelerin harcamalar ve üretimde sıçramaya işaret ettiğini açıkladı. İstihdam piyasasındaki gelişmelerden nedense pek memnun olmayan Yellen gevşek para politikalarına olan ihtiyacın uzunca bir süre devam
edeceğini söylerken; biz bunu ‘0’ faiz politikasının en azından 2015 boyunca sürcek diye algıladık. Öte yandan
Japonya Merkez Bankası (BOJ)’nın 8-9 Nisan toplantısının açıklanan tutanaklarında ise ilave gevşemeye işaret
eden bir açıklama olmaması YEN’i 101.40 seviyelerine kadar güçlendirdi, ancak orta/uzun vadede biz short YEN
pozisyonlarının bu senenin cazibe merkezi olacağına inanıyoruz.
Grafik 8: USDJPY
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Veri olarak kısmen daha düşük yoğunlukta bir haftaya giriyoruz, ama biz önümüzdeki haftayı başlıktaki gibi
‘Enflasyon Haftası’ olarak adlandırıyoruz, zira tüm majör paraların ülkelerinde enflasyon verileri açıklanacak ve
bu veriler piyasalardaki en önemli belirleyici faktörler olacak.
Sağlıklı ve bol kazançlı haftalar dileriz...
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