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GÜVENLİ LİMANLARDA SON DURUM
AB, RUSYA, ABD ve UKRAYNA, CENEVRE’de UKRAYNA krizine çözüm bulmak için bir araya geliyor.
Rusya-Ukrayna arasında baş gösteren gerginlik bugün Cenevre’de yapılacak dörtlü zirvede ele alındı. Avrupa
Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile ABD, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının
katıldığı toplantıyla ilgili açıklamalar akşam saatlerinde yapılması planlanan basın toplantısında duyurulacak.
Bu toplantıda ülkelerin ele alacağı konular; Ukrayna’nın sınır güvenliği , Rusya’nın ise Ukrayna’nın içişleri ile
ilgili konuların yanı sıra AB enerji güvenliğini ön planda tutarken, ABD’nin Rusya’nın küresel güvenliğe tehdit
oluşturabilecek hareketler bulunmaması gerektiğini vurgulaması öngörülüyor. AB ve ABD, bölgedeki gerilimin düşürülmesi konusunda ilerleme kaydedilmezse, Rusya’ya uygulanan yaptırımların arttırılabileceği mesajını veriyor.
Cenevre’de yapılan dörtlü zirvenin yanısıra , Avrupa Parlamentosundan ve Putin’den açıklamalar geldi.
Avrupa Parlamentosu Rusya’ya ikinci yaptırım paketini uygulatmak için çağrıda bulunduğunu, Rusya’nın
özellikle enerji şirketlerine karşı önlemler alınmasını söylerken ayrıca silah satışı ve hem sivil hem de askeri
amaçlarla kullanılabilecek teknolojilerde ambargo uygulanması için çağrısını yineledi.
Putin ise, Ukrayna’da yapılan anayasaya aykırı devrim yüzünden insanların çok sıkıntı çektiğini ve Ukrayna’nın doğu bölgesi ile bir diyaloğa girmediğini söyledi. Durumun ciddiyetinin koruduğunu ve iç savaş tehlikesinin olabileceğinin de altını çizdi.
Ukrayna’da ki olaylar Kasım 2013 yılında başlamış ve bugüne kadar siyasi tansiyon bir düşüp bir yükselerek
ilerlemeye devam etmiştir. Ukrayna’da ki olaylar karşısında AB ve ABD dahil dünyadan sert tepkiler geldi.
ABD , Ukrayna’nın istikrarını yeniden sağlamaya yetecek finansmana ve büyümeye ulaşması için ortak çalışacaklarını belirtti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, Ukrayna krizinin Rusya ekonomisi üzerinde ağır
bir etki yapacağını söyledi. Uluslararası Para Fonu (IMF),Ukrayna’ya 14-18 Milyar Dolarlık yardım sağlanması konusunda anlaştı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch ise
Ukrayna’nın IMF ile anlaşmasını olumlu bulurken, Ukrayna krizinden en fazla etkilenecek enerji şirketlerinin Gazprom ve Naftogaz olacağının da altını çizdi. Diğer bir Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s ise Ukrayna– Rusya belirsizliğinin Rusya’nın kredi notu için olumsuz olduğunu belirtti.
Jeopolitik gelişmeler başta gelişmekte olan ülke piyasalarını (EM) da etkisi altına aldığından yatırımcıları
güvenli liman arayışına yönlendiriyor. Güvenli limanlar içinde piyasaların öne çıkardığı Altın ve Japon Yeni
üzerinde beklentilerimiz bu gelişmeler nezdinde aşağıda özetlenmiştir.
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ALTIN; yön arayışını hem Amerika’dan gelen datalar ve Amerika Merkez Bankasının (FED) açıklamalarıyla
hem de dünyada yaşanan jeopolitik gelişmelerle belirlemeye çalışmaktadır. Amerika’da geçen hafta FOMC
toplantısı tutanaklarının açıklanmasının ardından piyasalarda FED Başkanı Yellen’ın tutarsız açıklamalarıyla
kaos yaşandı. FOMC toplantısı sonrası Yellen’ın faiz ve enflasyon hakkındaki net söylemlerinin, FOMC toplantı tutanaklarında olmaması sebebiyle, piyasalarda olumsuzluk baş gösterdi ve Altında yukarı yönlü hareketler başladı. 1325$ direnci bizim için önemli bir seviye idi. Bu hafta başında Ukrayna-Rusya arasındaki
gerilimin yeniden alevlenmesiyle “güvenli liman” olarak adlandırılan Altında 1330$ seviyesi test edilmesine rağmen 1325$ üzeri kapanış yaşanmadı. Amerika’dan gelen datalar yada FOMC üyelerinin konuşmasından ziyade hafta başında jeopolitik gelişmeleri fiyatlayan Altın, 1325$ seviyesinin üzerinde kalıcı olamadığı
için 1325$-1308$ destekleri aşağı doğru kırarak geriledi. Dün New York Ekonomi Kulübünde konuşma yapan FED Başkanı Janet Yellen’ın yaptığı açıklamalarda, ABD ekonomisini desteklemeye devam edeceğini
açıkladı. Faiz oranı kararına yönelik sinyaller açısından yatırımcıların enflasyon ve işsizlik oranındaki açıklara dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Son FOMC toplantısının ardından yaptığı konuşmasında; istihdam ve
enflasyon hedeflerinin 2015 Haziran ayına kadar yakalanabileceğini söylemişti ancak dünkü konuşmasında
2016’nın sonuna doğru yakalanabileceğine işaret eden Yellen, yine tutarsızlığına devam ettiğini bizlere
gösterirken, piyasanın bu duruma tepki vermemesi Yellen’a olan güvensizliğin işaretidir diyebiliriz. Ancak
bütün bunlar göz önüne alındığında biz Altın’da karışık ve volatil bir seyir beklerken yön tahmininin oldukça zor olduğunu düşünüyoruz. Akşam, Güvenlik Toplantısının sonucu olumlu ve yumuşak tonda gelirse,
makroekonomik ve fiziki talep anlamında çok destek bulamayan Altın’da kritik 1280$/ounce denemesi
yapılabilir (Grafik:1) .
GRAFİK 1: ALTIN ve Amerikan 10 Yıllık Tahvil Faizleri
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JAPON YENİ; Japonya’da ise Nisan ayında satış vergilerinde başlayan artışın etkileri yakından takip edilmekte. Özellikle geçen hafta sonlanan Japonya Merkez Bankasının toplantısı sonrası hem faizde hemde
para politikalarında değişime gitmemesi, piyasaların ümit ettiği yönde değildi. Bunda ki en büyük etken
ise, satış vergilerinde yapılan artışa yönelik ek teşvik paketleri hazırlayabilecekleri yönünde BOJ üzerine
baskı kurulmuş gibiydi. Ancak BOJ başkanı Kuroda, artışın ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini bir süre
daha gözlemledikten sonra ek teşvik paketi hazırlayabileceğini söylemesi ve bu konuyu bir süreliğine askıya aldığının sinyalini vermesiyle birlikte Japon Yeni değer kazanmaya başladı. Ayrıca, %2’lik enflasyon hedefine 2015 bahar aylarına kadar yaklaşabileceklerini de belirten Kuroda, Yen üzerinde olumlu etkilere
neden oldu diyebiliriz. Japonya tarafındaki net söylemler ne yazık ki Amerika tarafında olmayınca Dolar
endeksinin diğer para birimlerinin karşısında zayıflamasını sağladı. Haliyle USDJPY paritesinde yukarı yönlü hareketler Amerika’dan gelen haberler doğrultusunda sınırlı kaldı. Bununla birlikte Ukrayna-Rusya arasındaki siyasi gerginlik ise Yen üzerinde etkisini gösterdi ve Altından sonra yatırımcıların en çok tercih ettiği ise Yen oldu. Altın fiyatlamasında olduğu gibi, olumlu toplantı sonucuna bağlı olarak, BOJ destekli
USDJPY paritesinin 102.45 direncini denemesi beklenebilir (Grafik:2)
Grafik 2 : USDJPY
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