Bu Hafta Piyasalarda…
Dünyanın en önemli dört Merkez Bankası’nın gerek (2) para piyasası toplantısının gerekse (2)
başkanlarının son derece önemli açıklamalarının olduğu bir haftada sahneyi Rusya Enerji
Bakanı’nın petrol hakkında yaptığı açıklamaların alması, piyasalardaki anomalitenin bence en
büyük göstergesi. Geçtiğimiz hafta içinde ABD Merkez Bankası, FED ve Japonya Merkez
Bankası, BOJ faiz kararlarını açıkladılar.
FED beklendiği gibi faiz hadlerini değiştirmeyip 0,25-0,50 bandında bırakırken ciddi anlamda
gene tam da benim umduğum gibi tonu ‘güvercin’e çevirdi. Faiz artışlarının (!) kademeli
olacağını vurgulayan FED açıklamasına ‘küresel ekonomik ve finansal gelişmeleri’ takip
edeceğini ekledi. Türkçesi şu anlama geliyor: ‘Ey dostlar ben hata yaptım arttırdım;
indirmemeye çalışacağım ama arttırmak artık zor’. Tabii piyasalrda bunun etkisi hemen
hissedildi ve gelişmekte olan ülke varlıklarına ilk elden olumlu yansıması görüldü. Cuma günü
faiz hadlerini ‘negatif’e çeken BOJ da gevşeyici bir karar vermesi beklenirken bu harektle ‘yok
artık’ dedirtti. Bunun da yansımaları olumlu olurken ‘esas oğlan’ Rus Enerji Bakanı idi. Uzun
zamandır sürünen petrol fiyatlarına kendince müdahale eden Bakan OPEC’in yüzde 5 bir arz
kısıntısına gideceğini ve bu konuda ise Rusya’nın Suudi Arabistan ile mutabakata vardığı
mealinde bir açıklama yaptı. Hafta içinde 29,25 USD/varile kadar düşen fiyatlar yüzde 20’lik bir
artış ile 35,79 USD/varil fiyatlarını gördü. Başını petrol ihracatı yapan gelişmekte olan ülkelerin
çektiği ancak ithal edenlerin bile (Türkiye) positif etkilendiği bu ortamın ne kadar kalıcı
olacağını izlemeye devam edeceğiz. Esasında haber hem OPEC hem de Rusya’nın kendisi
tarafından yalanlanmasına rağmen petrol fiyatları 35 USD/varil üzerinde tutunmaya devam
ediyor. Tabii burda acaba Rus yalanımı yoksa aşırı ilave gevşeme sözlerimi bunda etkili oldu,
onu da izlemek durumundayız. Ama her ne oldu ise ya da neden oldu ise Türkiye’de de varlık
fiyatları rahat bir nefes aldı.
2015 yılını 71 726 puan seviyesinden kapayan ve seni içinde 68 230 düşük gören BIST-100
endeksi 73 506 puana yükselerek senenin en yüksek değerini gördü. 11,30% seviyelerine
kadar yükselen 2 yıllık gösterge tahvil faizleri ise 11% bileşik seviyelerine geriledi. 3,0615
TRY/USD’ye kadar gerileyen TRY ise gerek Merkez Bankaları’ndan gerekse herhangi başka bir
sebep ile yükselen petrol fiyatlarından da yararlanarak 2,9570 TRY/USD seviyesine kadar
kuvvetlendi. Bu rakam da 5 Ocak 2016’dan bu yana gördüğümüz en kuvvetli TRY seviyesi
olarak ortaya çıkmış oldu.
Esasında bu fiyatlamalrdan gördüğümüz Türk varlık fiyatlarının gelişimi ağırlıklı olarak yurt dışı
gelişmelere bağlı. Sene başında yaptığımız gerek televizyon gerek ise periskop programlarında
bu sene içerideki fiyatlamaların ağırlıklı olarak yurt dışı ekonomik ve yurt içi politik (kısmen
jeopolitik) gelişmelere bağlı olacağı hususunu belirtmeye çalışmıştım. Şu geçtiğimiz hafta
bunun en önemli göstergesi. Kendi Merkez Bankamız’ın enflasyon raporuna ve olmayan
etkilerine geçmeden önce bu hafta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi ise yaptığı
açıklamlarda kendi izlediği yolu eleştiren Alman Merkez Bankasını eleştirdi, cesarete bakın;

ama yaptı. Yaptıklarının şimdiye kadar olumlu sonuçlar verdiğini söyleyen Draghi ellerindeki
her türlü araçla enflasyon yaratmak için çabalamaya devam edeceklerini açıkladı. İngiltere
Merkez Bankası, BOE Başkanı Carney ise BOE’nın şimdilik negative faizi düşünmediğini
söyledi; ama hatırlarsanız BOJ Başkanı Kuroda da aynı şeyi söylemişti ve Cuma ters köşe
yapmıştı. Normalleşme adına sıkılaştıran ABD FED de dahil olmak kaydı ile gene tüm major
Merkez Bankaları ‘güvercin oğlu güvercin’ olmaya başladı; bu bize ya Yol Su Elektirk olrak ya
da daha kötüsü belki ‘Varlık Balonu ‘ olarak geri dönecek. Benim hali hazırda en büyük
çekincem FED’in beklediğim geri adımı atması.
Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB’nin de senenin ilk Enflasyon
Raporu Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Nisan ayında görev süresi dolacak olan Sayın
Başkan Erdem Başçı enflasyonun çift hanelere dayanma ihtimalinin de bulunduğunu
açıklarken faizlerin ise yerinde olduğunu söyledi. Sadeleştirme ibaresini küresel ekonomik
gelişmelerden dolayı şimdilik rafa kaldırdıklarını da söyleyen Başçı faizlerin piyasa tarafından
9%’lere yakın yerlerde belirlendiğini de söyledi. Ancak şu anda bazı bankalrın mevduat
faizlerinin yüzde 14’lerde olması ve bu maksın bu boyuta gelmesi bence ciddi bir endişe
kaynağı.
Gelişmekte olan ülke varlıkları dışında şu yukarıda bahsettiğimiz gelişmelerin fiyatlamalara
etkisi nispeten sınırlı kaldı. Özellikle majörlerde tabii ki USD/JPY dışarıda tutulduğu şekilde dar
bant hareketleri gördük ki; Ocak ayının gereği olarak tecelli etti. EUR/USD 1,0800-1,0970
bandında hareket ederken; GBP ise 1,42-1,44 arasında hareket etti. ABD Merkez Bankası
FED’in nispeten güvercin duruşu önümüzdeki süreçte para politikalarında o devasa ayrışmayı
bize belki bu kadar da süratli göstermeyebilir. Dolayısı ile pozisyonlar dar bantlara istinaden
yapılandırılmalı diye düşünüyorum. Japonya’nın eksi faize adım atması ile beraber USDJPY
paritesi 21 Aralık’tan sonra 121,40 JPY/USD seviyelerini test etti. Burada yukarı yönlü
hareketler aynen GBPJPY ve EURJPY’de olduğu gibi beklenebilir.
Merkez Bankaları’ndaki güvercin duruş Altın’a ise beklendiği kadar yararlı olmadı. 1120
USD/ounce yükseklerini kıramayan Alrtın’da kritik seviye 1080 USD/ounce; altına gelmedikçe
satmanın ve 1120 üzerine kırmadıkça da almak riskli gibi duruyor. Hedge Fund’lar da Altın’a
olan ilgisini kaybetmiş gibi duruyor. An itibarı ile Altın 1113 USD’de fiyatlanırken ABD 10 yıllılar
1,93% getiri seviyesinde; buyrun size diğer bir anomalite.
Veri tarafında ise tamamen karışık bir seyir izlediğimiz bir hafta geride kaldı. ABD’de Yeni Ev
Satışları beklentilerin çok üzerinde gelirken; Dayanıklı Mal Siparişlerinin ise beklentilerin çok
üzerinde (-5,1%) düşmesi de normal olarak algılanamaz. ABD’de Salı günü açıklanan Tüketici
Güveni 98,1 ile beklenti olan 97 üzerinde gerçekleşti. Ancak ben şu an itibarı ile Merkez
bankaları güdümünde bir piyasa fiyatlaması izleyeceğimize ve verilerin ne kadar da önemli
olursa olsun uzun vadeli teyidi gelmedikçe kalıcı şekilde fiyatlanmayacağını düşünüyorum.
Anılan veriler dışında İngiltere’nin yıllık 4. Çeyrek büyümesi 1,9% ile beklentiler doğrultusunda;
Almanya’nın Tüketici enflasyonu ise yüzde 0,5 ile beklenti olan yüzde 0,4 üzerinde geldi. Bence

haftanın en önemli ikinci verisi olan ABD büyüme verisi ise yüzde 0,7 yıllıklandırılmış ile yüzde
0,8 olan beklentinin altında gerçekleşti. Çekirdek Tüketici Harcamaları ise (Enflasyon hedefine
ana bazlardan biri) beklentiler doğrultusunda yüzde 1,2’lik bir artış gösterdi.
Yurt içinde Enflasyon Raporu haricinde diğer bir önemli very ise Cuma açıklanan Aralık ayı
Dış Ticaret verisi idi. Açık beklentiler doğrultusunda 6,18 milyar dolar oalrak gerçekleşirken;
ihracat 11,8 milyar USD; ithalat ise 17,98 milyar USD oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı
2014 Aralık ayında %60,9 iken, 2015 Aralık ayında %65,6'ya yükseldi.
Bu hafta ise Pazartesi günü Çin’den gelecek olan Üretim PMI rakamı ile haftaya başlayacağız.
Geçtiğimiz hafta 2 kez piyasaya çok yüklü Yuan enjekte eden Çin Merkez Bankası PBOC
piyasalarda bir kurtarıcı ya da oyun bozucu olmaya devam edecek. Beklenti 49,6; altında
gelecek olan bir okuma PBOC’yi daha da alert hale getirebilir. Böylesi bir durum ekonomik
olarak kötü; piyasaların selahiyeti için olumlu algılanacaktır. Aynı gün ABD’nin enflasyon
çıpası olan PCE rakamı ile ISM datasını izliyor olacağız. Salı günü ise Japon Merkez
Bankası’nın da faiz indirimindne sonra kararı merakla beklenen Avustralya Merkez Bankası faiz
kararı açıklancak. Beklentiler yüzde 2 olan mevcut faizin korunması; ancak BOJ verdiği karar
ile beklentileri değiştirmiş olabilir (gözünüz burda olsun). Çarşamba ABD’de Özel Sektör
İstihdam rakamı olan ADP ile Üretim harici Bileşik ISM verisi gelecek. Perşembe ise BOE’nin
‘güvercin modasına’ uyup uymadığını göreceğimiz İngiltere Merkez Bankası Para Politikası
Kurul toplantısı yapılacak (değişikliklere en azından tonlamada alert olun). En iyisini sona
sakladığımız haftada ABD’de İstihdam verileri Cuma günü açıklanacak. Verisi bola ma neticesi
belli bir haftaya yelken açtık. Piyasalar Merkez’leri istedikleri yöne götürmeye başladılar ki bu
beni biraz endişeye sevk ediyor. Hal böyle olunca küresel nalmada normalleşmeden söz etmek
oldukça güç hale gelecek.
Yurt içinde ise hiç şüphesiz en önemli veri 3 Şubat’ta açıklancak olan enflasyon verileri.
Dünyanın geri kalanı enflasyon yaratabilmek adına para politikalarını gevşetirken bizde kronik
hale gelen enflasyonun son durumu bize faiz politikaları hakkında ciddi anlamda yol
gösterecek.
Merkez Bankaları’ndan gelecek olan açıklama ve özellikle Çin Merkez Bankası PBOC’den
gelecek hamleler ile; petrol ihraç eden ülkeler topluluğu OPEC’den gelecek olan haberler
önümüzdeki hafta belirleyici olacaktır.

İyi haftalar dilerim....
Okan Böke

