04 Mayıs 2015

Bu Hafta Piyasalarda…
Geçtiğimiz hafta Dolar Endeksindeki gevşeme ile birlikte dolar tarafında değer kayıpları görülürken; bir
önceki hafta rekor seviyeleri gören ve 2,74’ü test eden Dolar/TL bu hafta 2,6450 seviyelerine kadar geri çekildi.
TCMB Başkanı Erdem Başçı hafta içinde enflasyon raporunun sunumunda ise 2015 yılı için enflasyon tahminlerini 1,3 puan yukarı çekerek %5,5’den %6,8’e yükseltti. Başçı bu revize için başlıca sebep olarak petrol fiyatlarının ocak Enflasyon Raporu’nda öngörülenden yüksek olmasını ve TL cinsinden ithalat fiyatlarını işaret etti.

Geçtiğimiz haftanın en önemli gündem maddesi ise hiç şüphesiz ki FOMC Toplantısıydı. Toplantı sonucunun öncesinde ABD tarafında açıklanan büyüme rakamlarının ilk çeyrekte piyasa beklentisinin oldukça altında açıklanmasıyla birlikte FED tarafından güvercin açıklamalar gözlemlenirken; geçtiğimiz toplantılara nazaran
faiz artırımı için net bir sinyal gelmedi diyebiliriz. Haziran ve Eylül’de artırılacağına dair spekülasyonların hakim
olduğu piyasada büyüme rakamlarıyla birlikte beklentiler biraz daha Eylül ayına kalmış gözüküyor. Tabii bu
piyasa beklentisi; yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir gerek düşük seyreden Enflasyon ve orta vadeli enflasyon
beklentileri ile son zamanlarda gördüğümüz ABD ekonomisinin hız kesiyor olması, ABD Merkez Bankası FED’in
bu senenin tamamında küresel ekonomik görünümü de hesaba katarak faiz arttırmayacağı yönündeki kişisel
tezimi destekler nitelikte. Bono portföylerinin bu sene de doğru seçimler ile senenin yıldızı olacağına inanıyorum.
Avrupa’nın Yunanistan derdi süre gelmekte ve iş artık biraz da Yunan Maliye Bakanı ile Avrupa arasında
bir sokak kavgası şekline bürünmekte ki; Yunanistan günlük işlerin sevk ve idare yetkisini Varufakis’ten alarak
Dışişleri Bakan Yardımcısına devretti. Herkesin aksine Euro’nun olası bir ‘Grexit’ ile oluşacak olan Euro talebi
ile kısmi geçici bir yükseliş yaşayacağına inanıyorum. Yukarıda da bahsettiğim gibi faiz artırımında FED’in olası
gecikmeleri de Euro’yu USD karşısında 1,15 seviyelerine taşıyabilir.

Bu haftaya baktığımızda; yurt içinde haftanın ilk işlem günü Nisan ayı enflasyon rakamlarının takip edilecekken; haftanın son işlem günü açıklanacak olan ve büyüme üzerinde önemli bir ağrılığa sahip olan Sanayi
Üretimi de yakından takip edilecek. TÜFE’de beklenen düşüş bu ayda sağlanamayacak zira kurun yüksek seyrettiği ayların ‘pass thru=geçişkenlik efekti’ hissedilir şekilde fiyatlar üzerinde olumsuzluk yaratacaktır. Türkiye’de gerek kurların geri gelmiş olmasına rağmen mevcut seviyeleri gerekse Enflasyon görünümüne dair olumsuz beklentiler TCMB’nin faiz indirimini çok uzak bir olasılık olarak görmeme sebep oluyor. Benchmark bonodaki likidite azlığı (yokluğu) faiz tarafındaki kaygılarımı arttırdığı gibi, kurumsal bono risklerinde azami tedbir
gerektiğine işaret etmekte. Yükselen kur ile bazı Şirketlerin ödeme kabiliyetlerinin azaldığı ve hatta Öz sermaye kayıpları yaşadığını bu vesile ile hatırlatmak isterim.
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Yurt dışında haftanın şüphesiz en önemli verisi ise faiz artırımının zamanlaması için takip edilen en önemli datalardan biri olan Tarım Dışı İstihdam bu hafta piyasaya yön verecek. İlk olarak açıklanacak olan öncü gösterge ADP (Özel Sektör
İstihdam) için piyasa beklentisi 195K civarında iken; Nisan ayında Tarım Dışı İstihdam Değişikliğinin 190K-220K arasında
açıklanmasını bekliyorum. Verinin açıklanmasıyla birlikte oluşabilecek volatilitenin yanında Haziran ayı için FED ’in faiz artımı
yapıp yapmayacağına dair olan piyasa beklentisinde daha net bir görünüme sahip olacaktır ki; az evvel sıraladığım sebeplerden dolayı böylesi bir beklenti 220 bin üzerinde bile gelebilecek olan bir rakam ile zor görünmekte. Geçtiğimiz ay
beklentilerin çok altında kalan Tarım Dışı İstihdam rakamında ise yukarı yönlü ciddi bir revizyon beklemekteyim.

Haftanın kalanında ise PMI rakamlarının öne çıktığını görüyoruz. Almanya tarafında açıklanacak olan İmalat PMI; İngiltere Hizmet ve İngiltere Yapı PMI haftanın en önemli verileri arasında yer alıyor. Asya da ise yine HSBC PMI verisini takip
ediyor olacağız. Çin esasında kendi başına ayrı bir hikaye; dünyanın bence en proaktif Merkez Bankası olan Çin Merkez Bankası, PBOC’nin ekonomiyi iyileştirme ve canlandırma yolunda atması muhtemel adımları yakından takip etmemiz gerekecek.
Zorunlu Karşılık oranlarında 50-100 BP arası ilave bir indirim beklemekteyim.

İyi haftalar dilerim....
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Yurtiçi Veri Takvimi;

Yurt Dışı Veri Takvim,

Kaynak:Investing
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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:
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.
Bu 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.

ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
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