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EKONOMİK VERİLERİN İKİNCİ PLANDA KALDIĞI HAFTA
Veri setinin küresel ve yerel anlamda bu denli yoğun olduğu ancak hemen hemen hepsinin tüm jeopolitik ve siyasi
gelişmelerin gölgesinde kaldığı bir hafta hemen hemen hiç geçirmemiştik. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD Perakende Satışları, dünyanın en büyük ekonomilerinin son enflasyon durumları, Çin gibi dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin büyüme hızları Rusya-Ukrayna gerginliğine bağlı çatışma ve anlaşma(ma)ların ardında kalırken; Türkiye’de açıklanan İşsizlik ve Bütçe rakamları da siyasi açıklamaların gölgesinde kaldı.
İlk olarak yurt içi gelişmeler ile başlayalım; tabii burada da Rusya-Ukrayna gerginliğinin yarattığı süreci göz ardı
etmek mümkün olamaz. Zira tüm çevrelerce doğru/yanlış dillendirilen bir Rusya Sat/Türkiye Al veya Türkiye Sat
Rusya Al efsanesi hep gündemde. Ancak haftanın belki de son günü Bülent Arınç’ın yaptığı, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra BIST-100 90.000 olur açıklaması ister istemez gündem yaratıp tartışmalara konu oldu ve olacaktır
da. Cumartesi sabahı gazetelere yansıyan gerek Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı ile görüşmeden Cumhurbaşkanlığı için konuşmam yorumu ile Abdullah Gül’ün bugünkü şartlarda siyaset planım yok açıklamaları sanki
Cumhurbaşkanlığı seçimi için olası belirsizliklerden birini ortadan kaldırıyor havası yaratmış gibi. Ancak ilk kez halk
tarafından seçilecek bir Cumhurbaşkanı’nın ‘yetkileri’ ve ‘diğer adayları’ nın belli olmaması piyasalardaki siyasi
gerginliğin bitmediğine de işaret. Diğer bir mevzu ise hiç şüphesiz Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın istifa
dedikodusu idi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma sonrası ‘görevimin başındayım’ açıklaması ise piyasalar açısından olumlu karşılandı.
Bunların dışında tabii Türkiye ekonomisine ilişkin açıklanan önemli veriler olduğu gibi çeşitli yurt dışı banka ve aracı kurumların çeşitli raporları vardı. Türkiye’nin belki de notunun sabit tutulmasında en önemli göstergelerden biri
olan Mali Politika gücü açıklanan rakamlar ile kendini bir kez daha teyid etti, ufak çaplı bozulmaya rağmen 2014
Ocak-Mart döneminde bütçe gelirlerinin yüzde 10.8 bütçe giderlerinin ise yüzde 11.3 arttığı açıklandı. Bütçe açığı
ise 5.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı gün açıklanan İşsizlik ise bir önceki Ocak ayına göre yüzde 0.5 azalarak %
10.1 oldu. Morgan ve son olarak da Deutsche’den ise Türkiye’nin portföylerdeki oranının azaltılması yönündeki
raporlarda piyasalarda dikkatle takip edildi. Hafta başında ilk olarak JP Morgan, Türkiye’yi ‘underweight’e çekmişti.
S&P’den ise FED’in varlık alım azaltmalarına karşı tüm Gelişmekte Olan Ülke bankacılık sektörlerinin hassas olabileceğini ama bunların içinde Türkiye ve Güney Afrika’nın olumsuz anlamda öne çıkabileceği açıklaması gelmişti.
Haftaya 72.578 puandan başlayan BIST-100 endeksi 5 işlem gününün üçünde yükseliş yaşarken haftayı yaklaşık
900 puanlık (yaklaşık %1.24) artışla 73.476 puandan kapadı. Günlerdir raporlarımızda da dile getirdiğimiz gibi gün
içlerinde 74 bin üzeri seviyeler görsek de o seviyelerden kapanış gerçekleştiremedik. Çok ciddi bir direnç olarak
görülen 73.900 seviyesinin üzerine çıkmak için an itibarı ile beklenti eksikliği mevcut. Siyasi arenadan gelen yorum
ve beklentilerin (yukarıda belirttiğimiz) bu önümüzdeki kısa haftada nasıl yorumlanıp nasıl etki edeceğini bekliyor
olacağız. Teknik olarak ise 72.500-74.000 görüşümüzü muhafaza ederken, neticesi olumlu gözüken Rusya-Ukrayna
için Cenevre Barış Toplantılarının etkileri de mutlaka fiyatlanacaktır.
TL tarafında ise yorumlarımıza Sepet olarak başlamakta fayda var, zira sürekli son zamanlarda öne çıkarttığımız ve
öneminin altını kalınca çizdiğimiz 2.5500 TL/Sepet desteği TL için tüm hafta tuttu. Piyasaların geri kalanı için TL’den
daha önemli bir öncü gösterge olmadığına inanıyoruz ve Borsa’nın geri çekilmelerinde hep TL’nin de 2.5500 direncini test ettiğini görüyoruz. Erdem Başçı’nın istifa dedikodularını yalanlaması ve para politikaları adına son karar
merciinin TCMB olduğunu açıklaması ile TL 2.5500 direncinden uzak 2.5350 seviyelerinden haftayı kapattı. Önümüzdeki hafta geçtiğimiz haftadan da kısa olacak, Pazartesi Paskalya tatilinden dolayı ABD ve Avrupa kapalı olacak
iken Türkiye’de 23 Nisan Çocuk Bayramı’ndan dolayı kapalı olacak; yani nerede ise 3 işlem günlük bir haftaya ve
oldukça da veri sakin bir haftaya giriyoruz. Geçtiğimiz hafta boyunca 2.1150-2.1400 TL/USD bandında işlem gören
TL’nin bu hafta hiç şüphesiz en önemli besleyicisi TCMB Para Piyasası Kurul toplantısı olacaktır. Önümüzdeki süreçte en azından Haziran’a kadar enflasyon görünümünde olumlu bir değişiklik olmadığı halde ki, belemiyoruz,
TCMB’nin sıkı para politikasına devam edeceği öngörülmekte. Bu yüzden Kurum olarak beklentimiz Merkez’in faiz
oranlarında bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde . Öte yandan teknik olarak 2.0800-2.1600 TL/USD geniş, 2.12002.1400 TL/USD dar bandının işlem aralığı olarak kalacağını düşünmekteyiz. Hafta 2.1300 TL’den kapandı.
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Faiz tarafında ise dar hacimli seyir sürmekte. Merkez’in ucuz fonlama gün sayısının artması ve belki de yaz aylarında kısa vadeli faizlerde bir indirim beklentisinin yayılması ile beraber 2 yıllık benchmark bonoda bileşikler yüzde
10’ların oldukça altına geriledi ve haftayı yüzde 9.70’den kapadı. Bu seviyelerin altı an itibarı ile pek mümkün gözükmese de piyasalarda bir risk iştahına bağlı ‘negative carry’de kağıt taşıma isteği göze çarpıyor. Piyasa yorumcularının çok önem verdiği 10 yıllık kağıtlarının getirisinin tekrardan 2 yıllıkların üzerine çıkmış olması da bu beklentinin ana göstergesi. Bu mecrada da kısa bir süreçte kağıtların 9.50 bileşiklerin altına kayıp o seviyelerde kalıcı
olması zor gibi.
Yurt dışında ise fiyatlamalar genelde önemli sayılabilecek veri seti ile jeopolitik gelişmeler üzerinden yapıldı derken; esasında belki de çok önemli ifadelerin yer aldığı ABD Merkez Bankası FED Başkanı Yellen’in açıklamaları
yaftalanmış olan tutarsızlık ve güven kaybından etki edeceği kadar etki edemedi.
Cenevre’de toplanan ABD-Rusya-AB ve Ukrayna yetkilileri bölgede tansiyonun düşürülmesinde anlaştıklarını açıklasalar da, gerek bölgenin geçmişi gerekse liderlerin tutumları her şekilde kısmen de olsa endişe mahal vermekte.
O bölgede süren ve başladığı zamanda da tarafımızdan bile kısa süreli çatışma olarak adlandırılan bu olay her
hafta yeni bölgelerin ‘özerklik’ derdine düşmesi ile bir kriz odağı haline gelmiş durumda. Etkilerinin en fazla Altın
ve diğer ‘güvenli liman’ para birimlerinde (JPY ve CHF) hissedilen karmaşada tepe yaşanan gün Pazartesi ekonomik fiyatlamalar dışına çıkan Altın 1331 USD/ounce’a kadar çıkarken JPY ise USD karşısında haftanın en düşük seviyesi olan 101.41 JPY/USD’ye kadar geriledi. Gerginliğin kalıcı olmaması ve hatta ‘bölgesel barış’ tadında bir şeyler konuşulması ile beraber, ekonomik fiyatların devreye girmesi ile ‘normalleşme’ başladı. Haftayı 1294 USD/
ounce seviyesinde kapatan Altın, şu an hem güvenli liman vazifesi üstlenecek bir gemi buluyor ne de fiziki talep ile
desteleniyor. Dünya Altın Konseyi yaptığı açıklamada Çin’in 2014 Altın talebinde ciddi bir azalma görüldüğüne
işaret ederken, teknik olarak biz bu hafta 1280 desteği ile 1308 dirençlerini izliyor olacağız. Şimdi yer vereceğimiz
Yellen konuşmasına rağmen yükselemeyen Altın’ın işi zor gibi gözüküyor.
Hafta içi Yellen yaptığı konuşmalarda 19 Mart toplantısı sonrası ‘Aslan=Şahin’ halini bırakmış ‘kedi hatta süt dökmüş hali-Ultra Güvercin’ haline dönüştüğünü bizlere gösterdi. Varlık alımlarında bile muamma yaratacak açıklamalar yapan FED Başkanı Yellen, faizlerde artışların ABD’nin ancak tam istihdam (yüzde 5.2-5.6) oranını yakalaması ve enflasyonun başlangıç hedefine ulaşması ile mümkün olabileceğini söyledi. Güven iskontosu oranını bir kenara bıraksak dahi kanaatimizce Altın’da 1350 USD’lerin, USD’nin majorlara karşıda en azından birer big figure değer
kaybetmesini beklerken bu bile gerçekleşmedi.
Hafta içinde önemli veri seti içinde ABD’den gelen ve Eylül 2012’den bu yana en yüksek artışı kaydeden bir Perakende Satışlar rakamı ve beklenen gibi gelip de hayal kırıklığı yaratmayan bir TÜFE vardı. ABD’de işlerin düzelme
yolunda olduğu ancak enflasyon tarafında endişelerin devam ettiğinin teyidi olan bu setten sonra açıklanan Bej
Kitap’ta tüm verilerin kapsamlı özeti oldu. Kurum olarak 2015 3.Çeyrek olarak beklediğimiz ABD faizlerindeki artış
için görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Avrupa’da ise en azından beklenen seviyede kalan TÜFE (Yüzde 05)
Draghi üzerindeki baskıyı azıcık da olsa dağıtmaya yadım etti. Ancak biz hala daha Kurum olarak Avrupa Merkez
Bankası ECB’nin faizlerde indirime gitmesi gerektiğine inansak da yapmayacağını tahmin ediyoruz ve ekonomik
konumunun her geçen gün 2002-2006 Japonya’sına benzediğine tanık oluyoruz. Tüm bu yoğun veri akışına ve
gelişmelere oldukça az duyarlılık gösteren EUR/USD paritesi haftayı 1.3791-13863 bandında işlem görerek tamamladı. Önümüzdeki hafta 1.3820 seviyelerinden başlayacak ve 1.3750-1.3850 bandı izlenecek; unutmamak
gerekir ki; Pazartesi yurtdışı piyasaların bir çoğu hala tatilde olacak.
İngiltere’de enteresan şeyler oluyor; belki de ekonomi hiç olmadığı hani derler ya ‘rüyasında görse hayra yormayacağı’ kadar iyi durumda. Para Politikası için eşik olarak belirlenen yüzde 7 oranı bu hafta aşıldı (6.9%). TÜFE tarafında ise Büyüme’yi olumsuz etkilemeden elde edilen kazanımlar ile o eşikte de hedefe yaklaşılıyor. Bu hafta
açıklanacak olan İngiltere Merkez Bankası BOE toplantı tutanakları çok önemli hale gelmiş durumda. Geçek sıkılaştırma olan faiz arttırımlarında şu anda BOE favori konuma geçmiş durumda; bu yüzden bizde Kurum olarak hafta
içi yayınladığımız raporumuzda orta/uzun vade ‘carry tradeler’ için long para birimimizi ‘GBP’ olarak belirliyoruz.
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Diğer yoğun işlem gören Japon Yen’inde ise henüz bir görüş değişikliği mevcut değil. Olumsuz jeopolitik olaylarda
‘faizi düşük güvenilirliği yüksek’ ülke konumuna bürünen Japonya’nın para birimi YEN o seviyelere gelince beni
‘SAT’ diye bağırıyor; tabii esprisi bir yana Rusya-Ukrayna gerginliğinin boyutunun bu seviyelerde kalacağı varsayılırsa Abe ve Kuroda ikilisinin sonsuz genişleme istek ve yetkileri ile USD/JPY paritesinde 105 yolculuğu dikenli yollardan geçecek olsa da devam edecektir. Nisan ayı sonunda devreye sokulan Vergi artışlarının etkisi varsa
(olumsuz) mutlaka para politikası tarafından sert bir karşılık bulacaktır. Haftayı 101.41-102.57 bandında işlem görerek 102.30 YEN/USD seviyesinde kapatan paritede verilerin yoğun olmadığı haftayı yatay geçirmeye aday.
Salı ve Çarşamba, Çin’den gelen veriler esasında karışık olarak algılanabilir. Özellikle yüzde 7.4’lük yıllık büyüme
belki de son 6 çeyreğin en düşüğü ama piyasa beklentilerinin üzerinde. Bu büyüme en azından şimdilik belki de
Çin Merkez Bankası PBOC’nin alacağı önlemlerle hala daha 7.5 üzerine çıkarılabilir bir halde. Yeni kredilerdeki
azalma ise belki de Merkez’in en rahat müdahale edebileceği bir yer. Bu yüzden Kurum olarak küresel büyüme
beklentimizde Çin’e bağlı aşağı doğru bir revizyon an itibarı ile yapmaya gerek görmüyoruz.
Bu hafta hiç şüphesiz en önemli lokal gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Piyasası Kurul toplantısı
olacaktır; yazılı notun tonlamada daha fazla önem arz edeceği bu toplantıda Merkez’in faiz hadlerinde bir değişikliğe gitmeyeceğini düşünüyoruz. Daha önce dillendirilen ve özellikle Bankacılık sektörü’nde bir hareketlenmeye
yol açan munzamlara faiz tanımlanmasının beklentisi de hala mevcudiyetini korumakta.
Pazartesi ise ABD’den Mart ayı Öncü Göstergeler (%0.7) gelirken Salı ise tekrar ABD’de açıklanacak olan Şubat ayı
Konut Fiyat Endeksi’ne (%0.5) odaklanmış olacağız. Aynı gün ABD’den Varolan Ev Satışları (4.6 milyon) ve Avrupa’nın Tüketici Güven (-9.3) rakamını aldıktan sonra Çarşamba günü İngiltere Merkez Bankası toplantı tutanaklarına bakacağız ve faiz hadleri konusunda bir çıkarım yapmaya çalışacağız. Aynı gün gerek Avrupa gerek ABD ve gerekse Çin’den biri dizi PMI verisi de açıklanacak. Perşembe günü ise Almanya’da IFO gündemi oluştururken ABD
tarafında ise Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (%2) açıklanacak Cuma sabaha karşı da Japonya’nın TÜE rakamı
ki, bu bize Abenomics’in başarısını teyid edecek ya da yalanlayacak bir veri olacak, özellikle YEN crosslar açısından
çok önemli.
Geçtiğimiz haftaya nazaran hem daha kısa hem de daha az veri-yoğun bir hafta geçireceğiz; herkese mutlu ve bol
kazançlı haftalar dileriz...
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