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ALMAN 10 YILLIKLARINDAKİ SATIŞIN OLASI SEBEP VE SONUÇLARI

Nisan ortasında eksi getirilere gitme ihtimali olan Alman 10 yıllıklarının son günkü hareketi oldukça dikkat
çekici. 28 Ekim’de 0,48 ile son 5 ayın en düşük faiz an yüksek fiyatını gören 10 yıllık Alman bonoları haftaya 0,48%
bileşik seviyelerinden yüzde 0,55 bileşik seviyelerine yükselerek başladı. 9 Kasım’da Draghi’nin konuşmasını
müteakipen 0,7240 bileşiklerden gevşeyen 10 yıllıkların bugünkü hareketi ki; Avrupa Merkez Bankası, ECB
üzerinde hala daha genişleme baskısı sürerken hiç de hayra alamet değil. Sebepten öte olası sonuçları düşünmek
lazım olsa da ben sebeplere değinmeden geçemeyeceğim.
1-Paris’te yaşananların piyasalara etkisi olmadığını savunmak büyük hata; Avrupa’nın her yerinde alarm var ve
Alman 10 yıllıklar bile ‘safe heaven’ yani ‘güvenli liman’ olarak algılanmıyor.
2-ECB her ne kadar gevşeme opsiyonunu masada tutsa da ABD Merkez Bankası FED’in sıkılaştırma politikası ağır
basıyor olabilir.
3-Gevşemekten fayda sağlayamayan ECB bu rüyadan kapalı kapılar ardında vazgeçmiş olabilir.
Şimdi gelelim olası sonuçlara.
1-Faizlerde aşağı hareketin başladığı yani Avrupa’da olumlu havanın esmeye başladığı günün DAX kapanışı 10,815 idi; an itibarı ile 11,100. Dikkat etmekte fayda var; bu piyasaların ayrışması çok nadirdir.
2-EUR/USD herşeye rağmen kalıcı şekilde 1,0600 USD/EUR altına gelemiyor; faiz farkının bir anda
beklendiği kadar açılamayacağı fiyatlanıyor olabilir; ucuz OTM EUR Call’lar burda bir alternative
olabilir.
Kısa haftada gözümüzü 10 yıllık Alman Bundlarından ayırmamakta fayda var.
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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.

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 burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
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