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Amerikan Vadeli Kontratları 2014 Görünüm ve 2015 Beklentileri
2014 yılını prim yaparak kapatan Amerikan endeksleri yatırımcısına kazandırdı. Japonya, Çin ve Euro Bölgesindeki zayıflık Merkez Bankalarını genişleyici para politikaları uygulamaya itti. Hisse senedi piyasası prim yaptı.
Euro bölgesi 2014 yılı boyunca krizin etkilerinden kurtulamadı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin faizlerde yaptığı indirimin ardından enflasyon tarafında sağlanamayan yükselme Euro bölgesinde deflasyon tehdidi oluştururken 2014 yılında
Amerikan ekonomisinde görülen toparlanma ile birlikte güvenin artması, Japonya ve Çin Merkez Bankalarından gelen genişlemeci para politikaları, olumlu geçen üçüncü çeyrek bilanço dönemi ve bir türlü artmayan FED fonlama maliyeti ile birlikte Amerikan hisse senedi piyasası yatırımcısına ciddi oranda kar sağladı. Dow Jones Vadeli Kontratı yıl boyunca %8 prim yaparak yılı
17,752 puandan kapatırken S&P500 Vadeli Endeksi yatırımcısına yıl boyunca %12 kazandırarak 2014’ü 2,088.75 puandan kapattı. Nasdaq Vadeli kontratı ise %18 ile en çok prim yapan kontrat oldu ve yılı 4,232.75 puandan tamamladı.
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Mevcut küresel koşullarda 2015 yılında Amerikan Vadeli endekslerinde yönü belirleyecek olan faktörleri inceleyecek olursak,
tabii ki en başta Amerikan Merkez Bankası adımları takip edilecek. En son yapılan FED Toplantısında piyasalar faiz artırımı
için kullanılan kayda değer zaman ifadesinin kaldırılıp kaldırılmadığını takip etti. FED Başkanı Yellen açıklamasında faiz artırımı konusunda sabırlı olunacağı ve daha önceden belirtildiği gibi kayda değer bir süre bekleneceğini belirtmesi Amerikan
Vadelilerini rahatlatmıştı. Ancak, çoğu FED üyesinin ve dolayısıyla piyasaların beklediği üzere 2015 ortalarında FED para politikasında sıkılaşmaya geçtiği takdirde, artan faiz oranları finansman maliyetlerini artırmakla birlikte hisse fiyatlarını yukarı
çeken “hisse geri satın alım” programlarına fon sağlamak amacıyla borçlanmayı zorlayabilir. Dolayısıyla şirketler 2015 yılında
FED’in sağladığı ucuz likiditeyle finansman sağlayamayacak bunun yerine kazançlarını yerel taleple artırmaya çalışacaklar ki
bu artık işlerinin daha zor oacağını gösteriyor.
2014 yılında petrol fiyatlarının %40’ın üzerinde değer kaybı yaşaması da Amerikan endekslerini etkileyen bir diğer önemli faktör
oldu. 2015’te petrol fiyatlarının seyri başta enerji sektörü olmak üzere tüketim malları sektörünü de etkileyecektir.
Amerika’nın petrol üretimini artırmasıyla birlikte son 30 yılın en yüksek üretimine sahip olmasının ardından düşüşe geçen
petrol fiyatları, piyasaları OPEC’ten bir arz kısıntısı beklemeye itti. Ancak, OPEC ülkeleri piyasa payını kaybetmemek amacıyla
4 Kasım 2014’te yaptığı toplantıda üretimi 30 milyon varilde sabit bıraktı ve yılsonuna kadar petrolde düşüşlerin devamı gözlendi. Sene başından bu yana BRENT Petrol %46 değer kaybederek $107,78’den $57,34’e kadar geri çekilirken, Amerikan
Ham Petrolü, WTI, yaklaşık %43 değer kaybetti ve $95,44’ten $57,44’e kadar geriledi. Bu düşüşle birlikte enerji sektöründeki
şirketlerin satış karlarının azalması beklentisiyle enerji endekslerinde geri çekilmeler görülürken ucuz petrol fiyatlarının tüketimi artırdığı ve maliyetleri düşürdüğü gerekçesiyle taşımacılık ve perakende sektörlerinde yükselişler kaydedildi. 2015 yılında petrol fiyatlarının seyri Amerikan endekslerinde geçtiğimiz yıldaki gibi etkili olacaktır. Kurum olarak petrol fiyatlarına ilişkin
beklentimiz 2015 ilk çeyreğinde düşük seyrin devamı olmakla birlikte senenin devamında Amerika’nın üretimde kısıntıya
gitme ihtimaliyle hafif bir toparlanma görmek yönünde. Ancak, Amerika üretimde kısıntıya gittiği takdirde fiyatların tekrar
yükselmeye başlaması OPEC ülkelerini defans yapmak amacıyla fiyatları düşük tutmak için arzı artırmaya itebilir. Kurum olarak beklentimiz petrol fiyatlarının 2015 senesinde hafif bir toparlanma gösterse de yeniden $100 seviyelerine ulaşamayacağı
yönünde. Bu beklentiye paralel olarak, Amerika’nın dördüncü çeyrek bilanço sezonunu üçüncü çeyreğe nazaran daha kötü
geçirmesini beklemekteyiz. Üçüncü çeyrek bilanço sezonunda en iyi performans gösteren enerji şirketlerinin karları dördüncü çeyrekte düşük enerji fiyatları sebebiyle azalabilir. Bu durum enerji sektöründe satışlara neden olacağı gibi Amerikan endekslerini de olumsuz etkileyebilir.
FED’in 2015’te gerçekleştirmesi beklenilen faiz artırımının yanı sıra petrol fiyatlarının olumsuz etkileyebileceği dördüncü çeyrek bilanço sezonunun önümüzde ki yıl hisse senedi piyasası açısından olumsuz gelişmeler olarak karşımıza çıkacağını düşünsek de, 2015’te diğer ülke merkez bankalarının uygulaması muhtemel genişlemeci adımlarla ve Amerikan ekonomisine
dair artan iyimserlikle desteklenebilir.
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Euro bölgesinde deflasyon tehdidi 2015 yılında niceliksel genişleme gerektirebilir.
Krizin etkilerinden arınamayan Euro bölgesinde 2014 yılı boyunca düşük enflasyon oranı göze çarptı. Enflasyon oranını %2’lik
hedef seviyesine çıkarabilmek ve Avrupa ekonomisinde toparlanmayı sağlayabilmek amacıyla uygulanan düşük faiz politikasının
tam anlamıyla istenilen sonucu getirmemesi Euro Bölgesinde deflasyon tehdidini ön plana çıkarırken Avrupa Merkez Bankası’nın tehdidi ortadan kaldırabilmek için 2014 yılı boyunca iki tane TLTRO ihalesi gerçekleştirdiğini gördük. İlk ihalede bankalara
82,6 milyar Euro likidite sağlarken ikinci ihalede düşük borçlanma faiziyle 129,89 milyar Euro likidite sağladı. Alınan bu önlemlerin yeterli olmadığı Euro bölgesinde hala devam etmekte olan düşük enflasyon ortamından anlaşılabileceği üzere Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi yıl boyunca yaptığı açıklamalarda gerekli görüldüğü takdirde niceliksel genişleme uygulanabileceğini
belirtti. Yapılan ihalelerde Avrupa Merkez Bankası’nın belirlediği 1 trilyon Euro’luk bilanço hedefinden uzakta olması piyasalarda
niceliksel genişlemenin gelebileceği spekülasyonlarını artırdı.
Mevcut duruma bakıldığında Euro bölgesinde ekonominin toparlanmakta güçlük çekmesi ve hedefin çok altındaki enflasyon
oranı 2015 yılında Avrupa Merkez Bankası’nı niceliksel bir genişlemeye itecek gibi duruyor. Düşük seyreden petrol fiyatlarının
enflasyon artışını engellemesiyle birlikte Euro bölgesinde yeni önlemler alınması neredeyse kaçınılmaz. Hisse senedi piyasalarını
en çok rahatlatansa bilindiği üzere ucuz likidite. Böylesi bir para politikasının 2015 yılı içerisinde uygulanması halinde yatırımcıların hisse senedi piyasasına yönelmesi beklentiler dâhilinde. Euro bölgesinde ki zayıflık düşünülünce yatırımcıların Avrupa borsalarından ziyade daha güvenilir gördükleri Amerikan borsalarına yönelmeleri Amerikan hisse senedi piyasalarına ralli yaptırabilir.
7 Ocak’ta açıklanan ve yıllık bazda %0,2 daralma gösteren Euro bölgesi TÜFE rakamı, Avrupa Merkez Bankası’nın daha önceden
söz ettiği büyük ölçekli yabancı bono alımına dair bir ipucu niteliğinde. Bono alımı konusunda Draghi’nin karşısında duran en
güçlü isim ise Alman Merkez Bankası Bundesbank Başkanı Weidmann. Her fırsatta mevcut uygulanan para politikasının sonuçlarını görmek için beklenilmesi gerektiğini savunan Weidmann niceliksel genişlemeyi desteklemeyen en önemli isim. Varlık alım
programı konusunda açıklama yapan Merkel liderliğindeki Almanya iktidar partisi ise Draghi’ye ülkelere ucuz likidite sağlamak
yerine reform yolunda devam etmelerini sağlama konusunda çağrıda bulundu. Diğer yandan varlık alım programının anayasaya
aykırı olduğu da konuşulmakta. 22 Ocak’ta gerçekleştirilecek olan yılın ilk Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı’nda
varlık alım programının gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği ve yapısı hakkındaki söylemler piyasaları yönlendirecek.
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2014 yılında ekonomik toparlanma adına güçlük çeken bir diğer ülke Japonya oldu. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan
Japonya Nisan ayında gerçekleştirdiği satış vergisi artırımının harcamalara olumsuz etki etmesinin ardından, satış vergisi artırımının ikinci ayağını ertelemek zorunda kaldı ve üçüncü çeyrekte %1,6 daralarak resesyona girdi. Japonya Merkez Bankası 60
– 70 trilyon JPY olan para tabanını 80 trilyon JPY’ye çıkarırken satış vergisi artırımı 2015 Ekim ayına ertelendiği duyuruldu. Genişlemeci para politikasıyla birlikte Amerikan hisse senedi piyasasının geçtiğimiz yıl Kasım ayında ralli yaptığını gördük. Yılın
son döneminde tekrar seçimlere giden Japonya’da seçimlerin galibi yeniden Shinzo Abe oldu. Ekonomiyi desteklemek amacıyla yılın son döneminde yeni hükümet 3,5 trilyon yenlik mali teşvik paketini onayladı. Devlet tahminlerine göre Japonya’da
büyüme 2014 son çeyreğinde %0,7 olarak gerçekleşecek. Ancak, Japon ekonomisinde iç talepteki zayıflık hala ciddi bir sorun
ve 2015 yılı Japonya için önemli kararların alındığı bir yıl olacak. Ertelenen bir vergi artırımı bulunmakla birlikte Japonya’da iç
talebi canlandırmak enflasyon ve büyümedeki toparlanma açısından büyük önem arz etmekte. Bu anlamda vergi artırımından önce yeni genişlemeci önlemler alınması beklenebilir ki bu durum daha önceki genişlemeci adımların hisse senedi piyasasında yarattığı yukarı yönlü baskıyı yeniden yaratabilir.
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Hisse senedi piyasasını rahatlatan bir diğer adım 2014 Kasım ayında Çin tarafından gelmişti. İki yılı aşkın süredir %6 seviyesinde sabit tuttuğu politika faizini 40 baz puan indiren Çin Merkez Bankası politika faizini %5,60 olarak belirledi. Aralık ayında
Çin Devlet Bilgi Merkezi yayınladığı raporda Çin büyümesinin %7’ye gerilemesini beklediklerini açıkladı. Çin dış ticaretinde
büyümenin hedeflerin gerisinde kalmasıyla 2015 hedeflerinin düşürülmesi ve tüketici fiyat enflasyonunun 2015 yılı için %
2’nin altında tahmin edilmesi Çin ekonomisinin de desteklenmesi gerektiği anlamına gelmekte. Genişlemeci adımlara rağmen 2014 yılı sonlarında dahi HSBC tarafından hazırlanan imalat endeksinde zayıflıkların görülmesi Çin tarafında 2015 yılında ek genişlemeci adımlara ihtiyaç duyulmasına neden olarak politika faizi %5’lere kadar indirilebilir.
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Dünyanın önde gelen ekonomilerinde yaşanan bu zayıflıklar her ne kadar küresel ekonomideki zayıflığa işaret ederek endişe uyandırsa da toparlanma sağlamak adına 2015’te uygulanması muhtemel genişlemeci para politikalarıyla piyasaya ucuz likidite sağlamaları halinde yatırımcıları özellikle güvenin en fazla olduğu Amerikan hisse senedi piyasalarına yönlendirecektir. Düşük petrol
fiyatları ile üçüncü çeyreğe göre daha olumsuz geçmesini beklediğimiz dördüncü çeyrek bilanço sezonu ve FED’in olası faiz artırımı
ile birlikte yatırımcılara daha cazip gelmesi beklenen bonolar her ne kadar Amerikan hisse senedi piyasalarından sermaye çıkışlarına neden olsa da, Amerikan ekonomisine artan güven ve diğer ülke merkez bankalarından beklenen genişlemeci hareketlerle bu
geri çekilmeler Amerikan endekslerinde alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Buna bağlı olarak, Amerikan endekslerinin uzun vadede yatırımcılarına 2014’te ki kadar olmasa da kazandırması mümkün. Kurum olarak önümüzdeki sene için beklentimiz Amerikan
endekslerinin 2014 kapanışından yukarıda kapatması yönünde olurken 2015 yılı için Dow Jones Endeksinde 18,500 ve S&P500
Endeksinde 2,250 seviyelerini öngörmekteyiz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması
zorunlu olan Uyarı notu:
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise
genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece bura da yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
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