20 Nisan 2015

Bu Hafta Piyasalarda…
Geçtiğimiz haftanın ilk işlem gününden itibaren Ağrı olaylarının ve yükselen Dolar Endeksinin etkisiyle
Dolar/TL ralli yaparken; hafta içinde Dolar/TL tarihi rekor seviyesi olan 2,7312’ yi test etti. Dolar/TL’nin bu hareketi ile birlikte gözler 22 Nisan’da gerçekleşecek olan PPK toplantısına çevrilirken; Merkez Bankası hafta içi
yaptığı açıklamalarda söz konusu olan toplantıda döviz depo piyasası faiz oranlarında ölçülü bir indirim ve TL
zorunlu karşılık oranlarına ödenen faiz oranlarında ölçülü bir artışı ele alacaklarını açıkladı. Merkez Bankası
elde bu hareket karşı koyacağı bir şey olmadığını bildiğinden dolayı; piyasalarda hiçbir geçerliliği olmayan döviz
depo piyasası vesilesi ile bence sadece iyi niyet gösterisi yapmakta. Zorunlu Karşılık oranlarına ödenen faizin
arttırılması yerine, bu oranların indirilmesi yolu ile piyasaya ilave likidite sağlanmalı; belki bu hareket kanamayı
kısa da bir süre olsa durdurabilir.

Haftanın bir başka önemli gündem maddesi olan ECB Faiz Kararı ise beklentilere paralel olarak değişmeyerek sabit bırakıldı. ECB Başkanı Mario Draghi tahvil alım programının işe yaradığına dair ciddi kanıtların
olduğunu vurguladı ve %2 enflasyon hedefini yineledi. Ancak Avrupa üzerinde kara bulutlar Yunanistan üzerinden süre gelmekte ve 22 Nisan günü büyük bir ihtimal ile Yunanistan’ın IMF’ye olan borcunu ödeyemeyeceğini açıklayacağı gün. Bizim gözümüz mutlaka orada olacak. Alman 10 yıllık tahvil faizlerinin eksi territorye geçmesi ise Avrupa’da işlerin ne denli bozuk gittiğinin en büyük ispatı. Yunanistan’ın olası Euro çıkışı yaklaşık 320
milyar Euro’luk bir borcun ‘delinquent’ yani ‘ödenemeyecek’ anlamına gelmesi demek olacaktır. Bunun etkisi
ise şu an kesin değil; zira bu borcun Euro olarak karşılanması adına masif bir Euro alışı ile de karşılaşma ihtimali göz ardı edilemez.

Avrupa’da ki gelişmelere nazaran gölgede kalan ABD’de ise Cuma günü beklenenden yüksek gelen TÜFE
faiz artışı konusunun öne çekilmesi hakkında gene acaba dedirtti. Yıllık bazda yüzde 1,8 olan Çekirdek TÜFE
kafa karıştırıyor; ama ben bir kez daha yineliyorum ki; ABD küresel ortam bu kadar karışık iken faizlerde
‘göstermelik’ haricinde bir artırım yapamaz.

Bu haftaya baktığımızda yurtiçinde gözler PPK’ya çevrilmiş durumda. Daha öncesinde beklediğim üst
bantın 25 BP indirilmesi konusu şu anda kapanmış durumda. İlave sıkılaştırmaya da gitmesi zor olan Merkez’in
faizleri bu seviyede tutmasını bekliyorum. Yurtiçinde aynı zamanda açıklanacak olan Nisan ayındaki Kapasite
Kullanım Oranu ve İmalat Güveni piyasalar tarafından yakından takip edilecek veriler arasında yer alıyor.
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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 Bölgesi’nde ise bu hafta özellikle Almanya tarafında açıklanacak olan verilerin etkili olacağını görüyoruz.
Frankfurt DAX Endeksi haftanın son işlem günü kaydettiği sert düşüş DAX’ta bir süredir yükselen trende dair güveni
zedelese dahi açıklanacak olan IFO iş Ortamı Endeksi ve İmalat PMI rakamlarına ait piyasa beklentisi olumlu. Alman
İmalat PMI rakamları için piyasa beklentisi bir önceki dönem açıklanan 52,8 seviyesinin üzerinde 53,0 olarak açıklanırken; IFO İş Ortamı Endeksi için de piyasa beklentisi bir önceki dönemin üzerinde. Verilerin beklentiler dahilinde
veya üzerinde gerçekleşmesi DAX ’taki yukarı yönlü hareketleri destekleyecektir.
ABD cephesinde ise açıklanacak olan Mevcut ve Yeni Ev Satışları için piyasa beklentisi bir önceki dönemin üzerinde iken geçtiğimiz hafta açıklanan konut verilerinin piyasa beklentisini karşılayamaması ve Konut Sektöründeki
toparlanmanın ağır olduğuna işaret etmesi USD’yi diğer majörlere karşı kanımca ‘geçici’ olarak zayıflattı. Enflasyon
için önemli bir veri seti olan Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişlerin aylık bazda 0,4% artış kaydetmesi beklenirken
Şubat ayında 0,6% daralma kaydetmişti.
Asya piyasalarında ise Çin’de açıklanacak olan HSBC İmalat PMI rakamları takip edilecekken; İngiltere tarafında
Perakende Satışlar hafta boyunca piyasalar tarafından yakından takip edilecek veriler arasında yer alıyor. Çin’de ki
yükseliş ve özellikle ilave alınması beklenen büyüme tedbirleri benim için Çin’i hedef ülkeler arasına sokmakta.

İyi haftalar
Okan Böke
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Yurtiçi Veri Takvimi

Yurt Dışı Veri Takvimi;
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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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