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Bu Hafta Piyasalarda…
Geçtiğimiz hafta ülkemizde gündemi belirleyen konu hiç şüphesiz Moody’s Derecelendirme Kurumu’nun Türkiye’nin not ve görünümü hakkında yapacağı güncelleme idi. Bir evvelki notumda da belirttiğim gibi
aşağı yönlü bir revizyonun haksızlık olacağını düşündüğümden bir değişiklik beklemiyordum ve sonuçta bu
yönde çıktı. Haftaya başlarken olumlu bir not olarak algılayabileceğimiz bir gelişme olmasına rağmen; Barış
Süreci esnasında Güneydoğu’dan gelen çatışma haberleri tedirginlik yaratacak cinsten bir gelişme. Bunun dışında Cuma açıklanan ve piyasa beklentilerinin hafif üzerinde (otomotiv sektörü kaynaklı) gerçekleşen Cari Açık
rakamımızda bence en dikkat çeken unsur son 17 yılın en yüksek Net Hata Noksan (kaynağı belli olmayan) rakamı idi. 4 milyar USD tutarındaki bu rakam bence endişe unsuru.
Diğer belirleyici bir gelişme de 18-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen FOMC Toplantısının Tutanaklarının açıklanması idi. Toplantı Tutanaklarının açıklanmasıyla Dolar Endeksi ralli yaparak tekrar 100 seviyelerini test etme yoluna girdi. Birkaç üyenin Haziran’da diğer bir kısmının Eylül’de faiz artırım sürecinin başlaması üzerinde açıklamaları dikkat çekerken 2 üyenin ise 2016 yılının daha doğru olacağı yönünde görüş belirtmesi dikkat çekici idi. Bir kez daha burdan, küresel piyasaların mevcut durumu göz önüne alındığında şahsen
fazi artırım sürecinin 2015 yılında başlamasının zor olacağını düşünmekteyim. Eğer FED baskılara dayanamazsa 10-15 BP’lık gösterimlik artışlar yapabilir. Sürecin ne zaman başlayacağından ziyade hangi hızla yapılacağı
önem arz edecektir.
Bu haftaya baktığımızda yurtiçinde açıklanacak olan 2015 ‘in ilk Çeyrek İşsizlik Ortalaması yakından takip
edilecekken; geçen senenin aynı döneminde İşsizlik %10,0 seviyesinde açıklanmıştı. Sanayi üretim rakamlarındaki son olumlu sürpriz bir kenara bırakıldığında bu rakamın tek haneye düşeceğine ihtimal vermiyorum.

ABD tarafında bu hafta veri takvimi kalabalık. Enflasyon rakamlarının ön planda olduğu ABD cephesinde
ilk olarak açıklanacak olan Üretici Enflasyon rakamları ve haftanın son işlem günü açıklanacak olan Tüketici
Enflasyon rakamları takip edilecek. Piyasa beklentisi ise ÜFE için olumlu iken; TÜFE’nin aylık bazda 0,2% seviyesinden 0,1% seviyesine gerilemesi bekleniyor. Enflasyon için önemli bir veri seti olan Perakende Satışlar önceki
ay gerilerken bu dönem piyasa beklentisi aylık bazda 0,9% artış göstermesi yönünde. Son zamanlarda özellikle gerileyen ve dalgalı bir seyir izleyen enerji fiyatları ABD Merkez Bankası FED’in orta vadeli enflasyon hedefinden uzaklaştığını gösteriyor ve ben de bunun FED için faiz arttırmamak için bir sebep olarak kullanıldığını ve
kullanılmaya devam edileceğini düşünüyorum.
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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.

Euro Bölgesine baktığımızda haftanın üçüncü işlem günü gerçekleşecek olan ECB Toplantısıyla beraber
açıklanacak olan Faiz Oranı Kararı piyasalar tarafından yakından takip edilecekken; ECB’ nin faiz oranlarında bir
değişikliğe gitmesini beklemiyorum. Euro Bölgesinde açıklanacak olan enflasyon oranı da haftanın en önemli
gündem maddelerinin arasında yer alırken; Mart ayında tahvil alım programın başlatılmasıyla birlikte enflasyon
oranlarında bir miktar artış bekliyorum. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan öncü enflasyon rakamlarında bir miktar
yükseliş görülmüş ve öncü veri –0,1% seviyesinde açıklanmıştı. Ancak tabii bunun şu anda Avrupa’nın dezenflasyon sürecinden çıkışına işaret ettiğini söyleyebilmem için çok erken olduğu tespitini de dile getirmek zorundayım. Yani genişleme tüm hızı ile devam edecekken Euro’nun zayıflığı ise devam edecektir.
İngiltere tarafında gözler ÜFE ,Ortalama Gelir Endeksi +İkramiye ve İşsizlik Hakkı Başvurusu Sayısındaki
Değişiminde olacakken, Asya piyasalarında Çin’den gelecek olan veriler dikkat çekiyor. Çin’de açıklanacak olan
büyüme verileri yakından takip edilecekken; Çin’in bu dönem %1,4 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Büyümenin
en önemli indikatörlerinden biri olarak gösterilen ve aynı zamanda açıklanacak olan Çin Sanayi Üretiminin ise
yıllık bazda 6,9% artış göstermesi piyasalar taraflıdan bekleniyor. Sanayi Üretimi bir önceki dönem 6,8% büyüme kaydetmişti.
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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.
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