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SEÇİMDEN ÖNCE PİYASALAR
Son haftalarda yaşamaya alıştığımız ‘alışılmadık’ haftalardan birini geçtiğimiz hafta yaşadık. Seçim öncesi gergin geçmesi beklenen iç piyasalar ise seçimden daha ziyade yaklaşan Bahar’ın sanki kutlamasını yaptı. Haftayı 64750 seviyesinden açan BIST-100 yaklaşık 4500 puan yükselerek 69117 puandan kapadı. Daha önce yazdığımız bir notta (18
Mart) BIST-100 endeksinin seçim sonrası 69 bin seviyelerine ulaşma ihtimalinden bahsetmiştik. Ancak beklediğimiz
ralli bir hafta önce gerçekleşti. Şimdi bunun arkasındaki sebeplere geçmeden önce bu yazının seçim sonuçları alınmadan kaleme alındığını belirtmek isteriz. Kanımızca ana sebeplerden biri dünya ekonomisinde varolan birçok belirsizliğin azalması; ve bunlardan en esaslı olanı ise hiç şüphesiz ABD Merkez Bankası FED’in varlık alım programı ve faiz politikaları hakkında yaptığı fazlası ile net olan açıklamalardı. Piyasalar için en iyi belirsizliğin en kötü belirli şeylerden
daha kötü olduğu da ispatlanmış oldu. Yani FED öncülüğünde başlayacak olan fiyatlardaki normalleşmenin belli olması piyasalarda net bir rahatlama sağladı. Türkiye’nin özel konumuna girmeden önce tüm dünyada Gelişmiş (DM) ve
Gelişmekte (EM) olan tüm ülkeler genelinde bir rallinin hem borsalarında hem paralarında yaşandığını da göz ardı
etmemek gerekir.
Diğer bir küresel gelişme ise Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin sonucunun sadece ekonomik yaptırımlar
ile geçiştirileceği bir duruma dönmesi olarak sıralanabilir. Ancak tabii bu karşılıklı yaptırımların boyutu ve ulaşacağı
son noktalar ileriki dönemlerde belirleyici olacaktır.
Bir yanda sıkılaştırma politikasının sinyal ve zaman çizelgesini belli eden FED’in yanı sıra, gün geçtikçe uzaklaştığı
enflasyon hedefini yakalaması için eldeki tüm gevşeme silahlarını kullanacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise
bol para ile yakalanan piyasa saadetini devam ettirecek gibi. Tabii bu boyut hiçbir şekilde FED büyüklüklerine ulaşmayacak olsa da, ECB’nin yönlendirdiği Avrupa ekonomisinin gelişmesi ve iyileşmesi hiç kuşkusuz Türkiye’nin konumu
açısından çok önemli olacaktır. 3 Nisan Perşembe günü faizlerde (refinansman) ve/veya tahvil alımlarında ciddi bir
gevşeme adımı atması beklenen ECB’nin tutumu da ’long shot’ olsa da piyasalar tarafından olumlu fiyatlanıyor olabilir.
Gelelim iç piyasa gelişmelerine, yani Borsayı 4500 puan yukarı taşıyan, dövizde 2.2450 TL’lerden 2.1850’lere indiren
ve gösterge bono faizini 11.60%’lerden 1080%’lere indiren gelişmelere. Tabii hiç kuşkusuz ilk akla gelen TCMB Para
Politikası Toplantı tutanakları olacaktır. Merkez’in Banka’ların tutmak ile yükümlü oldukları Zorunlu Karşılıklara faiz
tanımlama ihtimali piyasalara ciddi bir destek verdi. Bunun birkaç tane beklenen etkisi olabilir; tahminimizce Nisan
itibarı ile başlayacak olan bu uygulama ile kar marjları daralan faiz marjları sebebi ile daralan bankaların kredi verme
konusunda bilançolarını rahatlatması en önemli gelişme olacaktır. Tabii bu uygulama ile beraber eskiden ROK kapsamında döviz olarak tutulan bir kısım munzamın bozularak TL’ye dönmesi söz konusu olacaktır. Kredi kullanımlarında
kolaylık yaşanması olabilecek olan Reel Sektör’de bu gelişmelerden olumlu etkilenecektir.
Hafta içinde Değerleme Kuruluşlarından gelen olumsuz bazı raporlar ki; kanımızca malumun ilanından öteye gitmeyen raporlara karşı birçok yabancı kurumdan da Türkiye ile ilgili gelen olumlu raporlar yükseliş için etkili oldu sanki.
Ama neticede bu yaşananları uzun vadeli bir trendin başlangıcı olarak adlandırmak oldukça zor. Bunun için siz bu satırları okurken almış olduğumuz seçim sonuçları da muhakkak etkili olacaktır. Ancak unutmamak gerekir ki, çok kısa
bir süre içerisinde sıkıntılı geçeceği sosyal medyadan belli olan bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yaşayacağız. Nisan ayı
içinde Derecelendirme Kuruluşları’nın kararları Türkiye piyasalarında oldukça etkili olabilir; bu kurumların Türkiye
lehine olacak kararlarda oldukça ağırkanlı ama aleyhte olacaklarda son derece hızlı davrandıkları göz ardı edilmemeli.
Önümüzdeki hafta hiç kuşkusuz yurt içi piyasalar en fazla etkilenmeyi seçim sonuçlarından yaşayacaktır. Geçtiğimiz
hafta rahatlama rallisi sonucu Bahar’ı erken getiren piyasaların seçim sonuçlarına verecekleri reaksiyonlar en azından
kısa vade trendi belirleyecektir. Gerek bu seçimlerin yerel seçim olması gerek diğer bir seçimin bu kadar yakın olması
gerek seçim sonuçlarının siyasiler üzerinde yaratacağı etkiler ve olası tutum değişiklikleri de yakından izlenecektir.
Sonuçların her ne olursa olsun bir erken seçim sebebi olacağını düşünmüyorum ki yanılmıyorsam buna zaten takvim
de müsaade etmiyor.
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BIST-100’de dediğimiz gibi seçim sonrası ilk hafta beklediğimiz 69000 hedefi seçim öncesi yakalanırken, lokallerin
ilgi gösterdiği 2,1700 TL/USD seviyeleri de görüldüğü gibi alım fırsatı olarak kullanıldı. Nisan ayının ilk 10 günü içerisinde gene ciddi bir itfa takvimi ile karşı karşıya olan Hazine yapacağı çeşitli ihaleler ile (www.hazine.gov.tr) 15,5
milyar tutarında itfaya karşı yaklaşık 13 milyar TL borçlanmaya çalışacak. Toplam itfa tutarı olan 16,7 milyar TL’ye
karşılık 13,7 milyar TL (83,5% roll over ratio) borçlanacak. Geçtiğimiz aybaşı kadar sıkışık olmasa da Hazine burada
da geçen ayda olduğu gibi değişkenden ise talebi getirmeye çalışacakken Piyasada ilave risk primi talep ediyor olacaktır ki; bu da faizlerde aşağı yönlü hareketi finansal gerçeklerden dolayı kısıtlıyor olabilir. 31 Mart’ta yapılacak
TÜFE’ye endeksli 5 yıllık kağıt ile 1 Nisan’da yapılacak olan Değişken faizli 7 yıllık kağıt ilgi görecekken diğer sabitler
(3 adet) bu kadar cazibe merkezi olmayacaktır. 1 Nisan’da yeniden ihracı yapılacak olan Gösterge ye ise
(24.2.2016) sınırlı talep gelecektir.
Yurt dışına baktığımızda en ciddi fiyat hareketini beklediğimiz gibi Altın ve diğer değerli madenlerde yaşadık. Tarihi
19 Mart 2014 FED toplantısından sonra çöküşü hızlanan Altın 17 Mart’ta gördüğü 1392 USD/ounce yükseğinden
sonra jeopolitik gerginliğin azalması, dezenflasyon sürecinin son hız devam etmesi ve belki de en önemlisi FED’in
sıkılaştırma takvimini belirlemesi ile sırası ile öne çıkardığımız 1360 ve 1345 desteklerinin kırılması ile 1308’de bulunan en önemli destek de 3 altında kapanış yaşamasından sonra belirttiğimiz 1280 USD yolu açıldı. 1280 USD’nin
kırılması ise Altın long pozisyonlarda stop loss bazlı satış baskısı getirebilir.
Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun veri akışında herhangi bir sürprizin yaşanmaması, ABD datalarının beklenenden iyi
gelmesi, Avrupa’nın ise lokomotifi Almanya’nın beklenenden düşük enflasyon verisi göstermesi, artık yavaş yavaş
okları ECB ve onun 3 Nisan toplantısına çevirdi. Belki de gevşemenin ve tahvil alımlarının karşısındaki en büyük
engel olan Alman Bundesbank’ın tutumunu yumuşatması bize bu Perşembe toplantısında ECB’nin faiz indirebilme
cesaretinin artmış olabildiğine işaret etti. Haftayı 1.3750 seviyelerinde kapatan Euro’da başlangıç (Alman TÜFEsi
ve ABD dataları) 1,3880 seviyelerinde idi. Ancak Almanya’dan gelen icazet ve ekonominin yaşadığı dezenflasyon
sürecinin gittikçe zamanında Japonya’nın yaşadığına ve sonra resesyona sürükleyen duruma benzemesi hareket
zamanı geldiğine işaret ediyor. Bu hafta yurt dışında hiç şüphesiz en önemli gelişme ECB faiz toplantısı olacaktır.
ABD’den açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisi ise ilk olarak ABD’de işlerin iyi gitmesi ve ikinci olarak da
FED’in işsizlik oranını bundan böyle referans olarak kullanmayacağını açıklaması üzerine eski değerinden uzak olarak izlenecek. Ancak istihdamda 190 bin’lik bir artış beklenirken işsizlik oranının yüzde 6.6’ya gerilemesi beklenmekte.
Japonya’dan beklendiği gibi gelen enflasyon rakamı hedeften uzak da olsa, işlerin doğru gittiğine ve Abenomics’in
başarılı olduğuna işaret ederken, devamının olacağına kanıt. Yani; eğer Nisan’da arttırılacak olan Japon Satış vergileri ekonomi üzerinde olumsuz etki yaparsa, Kuroda-Abe çetesi mutlaka buna ilave genişleyici teşvik paketleri ile
karşılık verecektir. Bu da bize USD/JPY paritesinde yönün kısa/orta vadede yukarı olduğunu gösteriyor.
Neticesinde yurt içinde hemen hemen tüm fiyat hareketlerinin seçim sonuçlarına bağlı belirleneceği bir haftaya
giriyoruz. Yurt dışında ise öne çıkaracağımız ECB toplantısı harici veri seti de kronolojik olarak şu şekildedir: Pazartesi Avrupa Bölgesi Yıllık Mart ayı çekirdek enflasyonu gelecek beklenti yüzde 0.8. Aynı gün ilerleyen saatlerde FED
Başkanı Yellen Chicago’da Development Conference’de bir konuşma yapacak. Çok azla bir şey beklememek lazım;
zira Yellen herşeyi net açıkladı. Salı günü faizlerde değişiklik beklenmeyen (2.5%) Avustralya Merkez Bankası toplantısı gerçekleşecek. Aynı gün ABD’den ISM Üretim verisi (54) gelecek. Çarşamba günü gene ABD’den Özel Sektör İstihdamı ve Fabrika Siparişleri açıklanırken , Perşembe sabaha Çin’in PMI’ları ile uyanacağız. Cuma ise yukarıda da belirttiğimiz gibi ABD istihdam raporu açıklanacak.
Veri ve toplantısının orta şekerli olduğu bir haftada yoğun seçim takviminde ilkini atlatan Türkiye mutlaka öne çıkacaktır. Seçim sonuçları ile alakalı diğer bir raporsa rakamlar ortaya çıktıktan sonra yazılacaktır. Yerel seçim olması sebebi ile, sonuçlarının piyasa üzerindeki etki varyasyonlarının da sınırsız olabileceği göz ardı edilmemeli.
Herkese mutlu ve sağlıklı bir hafta dileriz.
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