Bu Hafta Piyasalarda…
Lokal anlamda piyasalar açısından sıkıntılı günler geçirirken geçtiğimiz hafta küresel
piyasalarda buna dahil olmuştu ve 17 Ağustos haftası da öylesine kötü bir hafta oldu. Küresel
anlamda finans piyasaları açısından fazla iyimser olmak yanlış olabilir ki bu ABD Merkez
Bankası FED’in faiz arttırma ihtimalinin tamamen rafa kalktığı bir ortamda konuşulabiliniyorsa.
İçeride tüm hafta boyunca satış ağırlıklı seyreden piyasalarda arada sırada düzeltmeler gelse
de yönün aşağı doğru olduğu çok bariz bir şekilde ortada. Hafta içi bir gece 3,0029 yüksek
yapan USD bu seviyeleri mutlaka bir kez daha test edecektir, esasındasepet bazında bu test
çoktan gerçekleşirdi ama EUR USD karşısında son 1 ayın zirvesini kırınca TRY’nin değer kaybı
EUR ve Sepet karşısında haftayı rekor kırarark kapadı. Sadeleştirmeden bahseden Merkez
Bankası toplantısından laf haricinde hiçbir aksiyon çıkmaması da zaten elinde fazla bir ürünü
olmadığı bizlere malum olan MErkez’in durumunu bir kez daha gözler önüne serdi. TRY’deki
zayıflık gerek iç siyasi gelişmelere gerekse yurt dışı finansal türbülansa bağlı olarak bu hafta da
artarak devam edecek gibi. Merkez’in gerekli olduğu yerlerde sıkılaştırdığını söyledikten sonra
3,0030 trade eden bir USD karşısında işleri ertesi gün oluruna bırakması ve hiçbir müdahalede
bulunmaması da bence fazlası ile enteresan, ya da acaba enteresanmı?
Uzun zamandır dile getirmeye çalıştığım bir gerçeği Bankacılık Sektörü’nün mevduat
rakamlarında yansımasını görüyoruz. Eskiden Türk halkı yükseldiği zamanları döviz satmak
için fırsat addederken artık düştüğü zamankları almak adına fırsat olarak görmekte; bkz:
bankalardaki DTH rakamları.
Döviz ve faizde yükselen bir trended aynı şekilde borsada düşen bir trendde olduğumuz zaten
kaçınılmaz bir gerçek. Soru bu dalga boyları bizi nerelere götürecek? Piyasadan fazla
anlamayanlar TRY faizinin gerçekten 11,60 bileşiklerde tutunduğunu (benchmark) sanıyor;
ancak işlem yok; neden yok? Satış yapıldığı takdirde booklarında ağırlıklı şekilde Türkiye
tahvili olan bankalar bu kağıtların ‘Mark to Market’inden yani piyasa fiyatları ile
değerlemesinden ciddi zararlar yazabilirler. Öte yandan döviz pozisyonu olmayan bankalarımız
rahat derken unutmamamız gereken gerçek ise bankaların müşterilerinin ağır ‘short’ döviz
pozisyonu olduğu; bu da endirekt bir risk demek oluyor. Sepet 3,20 TRY’leri deneyip de
üzerinde kalırsa ve bizim Merkez o günlerei sıkılaştırmaya layik görmez ise durum endişe verici
boyutlara gelebilir.
Türk Lirası varlıkları teminat göstererek borçlanan şirketler ise ciddi ‘margin call’ lar ile karşı
karşıya kalabilirler. Senelerdir deerim de inanmazlar zayıf TRY Türkiye’nin her kesimine zararlı
diye ama gel gör ki bazı aklı selim bu kurların bizi ihracatta rekabetçi yapacağı fikrini
savunuyor. Neyse önümüzdeki haftay bakınca en iyimser pozisyonda bile USDTYRY’nin 2,8750
altını göreceğini düşünmüyorum; Borsamız ise yurt dışından gelmesi olası fiyatlamalar ile
69,000 desteğini test edebilir. Faiz hakkında da bir görüşüm olabilirdi ama işlem yok ne yazık
ki. Önümüzdeki hafta Türkiye’de Salı günü Kapasite Kullanımı ile Perşembe benim en merak

ettiğim veri Temmuz ayı Turist Girişleri gelecek. Her ikisinde de iyi olmayan rakamları
göreceğimizi tahmin ediyorum. Özellikle Kapasite Kulanım oranındaki düşüş bize 2015 yılının
kayıp olduğunu ispatler nitelikte olacak gibime geliyor. Ülkemizde yaşanan iğrenç terör
olaylarının bir faturası da karşımıza azalan turist sayısı ve buna bağlı turizm gelirlerinde
çıkacaktır.
Yurt dışında tüm yaşananlar bize FED’in Türk Müziği’nin usta sesi Özdemir Erdoğan’ın
unutulmaz şarkısı İkinci Baharı’nı tekrar tekrar söyleyeceğine işaret ediyor; ne diyelim Second
Spring’ler hayırlı olsun; faiz arttırımı ikinci, belki üçüncü belki n inci bahara kalacak gibi.
Merakla beklenen FOMC toplantı tutankları da bunu işaret etiiğinden USD endeksinde bir geri
çekilme yaşanırklen, örneğin Altın bundan maximum faydayı sağlayarak makus talihini kırıp
1168,70 USD/ounce seviyelerine kadar yükseldi. Bu olasılığın ortaya çıktığı toplantı tutanakları
unutmadan söylemek gerekir ki; Çin kaynaklı (deval) problemlerden önce idi.
Dikkatle izlememiz gereken veri setine bakacak olursak geçtiğimiz hafta iki önemli rakam
değişik beklentiler yarattı. Öncü Göstergeler beklentileri karşılayamazken Varolan Ev
Satışları’nda binde 6 düşme beklenirken yüzde 2 artış gösterdi. Yani veriler hiçbir şekilde bir
faiz artışını haklı kılmamakta. Esasında bakıldığında ekonomik verilerin baz alındığında elde
olanlar mevcut durumda FED’in eskisine nazaran (yaklaşık 6 ay önceki veriler) elinin o kadar da
rahat olmadığına işaret etmekte. ANcak öte yandan uzun zamandır söylediğim bir gerçek ise
İngiltere Merkez Bankası’nın ABD Merkez Bankası’nı en azından faiz artış hızında geçeceği
gerçeği. Zira mesela 0,8% olarak gerçekleşmesi beklenen TÜFE Temmuz’da yüzde 1,2 olarak
gerçekleşti. Hali hazırda GBP long pozisyonları özellikle JPY karşısında cazip bulmaya devam
ediyorum.
Aklımın almadığı ya da bir ayarlama beklediğim nokta ise dünya borsaları ve faizlerinin
gidişatının USD endeksine olan koralasyonu. FED arttırması zorlaştığından dolayı çaıklan USD
endeksi bir kenarda dururken; eskiden ABD genişledi diye all time yüksek yapan bu
borsalardaki çöküş nasıl izah edilebilir. 10 yıllık ABD tahviileri yüzde 2 altını zorlarken , Dow’un
bir günde yüzde 3 düşmesi veya USD Endeksi’nin 97’lerden 94,15’lere gelmesi benim
anlayışıma ters düşmekte. Dikkat: Düzeltme Çıkabilir.
Petrol problemler ile uğraşan ve küresel büyümeye olumlu etkisi azalacak Çin gerçeği ile
2009’dan bu yana gördüğü en düşük seviyelerde ve geçen haftada paylaştığımız gibi daha da
yeni düşükler kaydetmeye aday.
Hafta sonu içeride BDDK Başaknaı’nın iç tüketime destek vermek adına kredi kartlarında yeni
düzenlemeler ile yaptığı açıklamalrı içeride bu hafta takip edeceğiz. Yurt dışında ise kronolojik
olarak baktığımızda Salı Almanya’nın 2. Çeyrek Büyümesi ve IFO rakamları açıklanacakken,
ABD’de sırası ile S&P Case&Shiller Ev Fiyatları Endeksleri, Markit PMI, Yeni Ev Satışları ve
Tüketici Güveni gelecek. Çarşamba bence haftanın en önemli iki verisinden biri olan Dayanıklı
Tüketim Malları Siparişleri açıklanacak. Perşembe Jackson Hole toplantıları start alacak ve

haftanın diğer önemli verisi olan PCE Endeksi açıklanacak. Cuma günü ABD’den Kişisel
Gelirler ve HArcamalar gelirken, aynı gün Almanya TÜFE’sini gözlemliyeceğiz.
Karışık bir fiyatlamanın sürdüğü piyasalarda aşırı volatiliteler yatırımcılara zor anlar
yaşatabiliyor. O yüzden dikkatli davranmakta fayda var; mevcut risklerin hedge edilem imkanı
varsa da dikkate alınmalı.

İyi haftalar dilerim....
Okan Böke

