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Bu Hafta Piyasalarda…
Gündemi ve fiyatlaması son derece volatile olan bir haftayı geride bıraktık. Gerek siyasette koalisyon
tartışmalarının sürdüğü gerekse yurdumuzun çeşitli yerlerinden gelen terör haberleri ile yeteri kadar
sarsılan piyasalar aynı hafta Amerikan Merkez Bankası FED’den gelecek faiz kararına kilitlenmişti. Varolan
zorlukları düşündüğümüzde esasında TRY varlıkların bu hafta son derece dirayetli bir hafta geçirdiğine
şahit olduk. Reaksiyonların dışa vurumunun en hızlı olduğu döviz piyasalarında TRY emsallerine göre USD
karşısında en fazla değer kaybeden para birimlerinden biri oldu. Hafta içinde görülen 2,7400 düşük seviyelerinde tutunamayan TRY, Perşembe günü yapılan Merkez Bankası Enflasyon Raporu toplantısından da pek
hoşnut olmamış gibi bir reaksiyon verdi. Cuma günü 2,7966 TRY/USD seviyelerini test eden piyasalarda
koalisyon beklentilerinin bir anda AKP-CHP haricinde AKP-MHP’yi de fiyatlamaya başlaması ile 2,7670 seviyelerine (EUR/USD desteği ile de) geri geldi. Siyasetin ve terörün dışında yukarıda bahsettiğim TCMB
Enflasyon Raporu Toplantı’sında Başkan Erdem Başçı 2015 enflasyon hedefini yüzde 6,8’den 6,9’a çekerken para politikalarında sadeleştirmeden bahsetti. Benim bundan anladığım mevcut nispeten kafa karıştırıcı
para politkasının yerine daha yalın ve anlaşılabilir bir para politkası uygulanacağı oldu. Merkez Bankası’nın
an itibarı ile kullanmış olduğu ucuz haftalık ve pahalı O/N fonlama mekanizması yerine tek bir politika faizini
piyasaya sunması beklenebilir. Ağustos toplantısına kadar ılımlı sıkılaştırmaya devam edeceğinin altını
çizen Başçı esasında uygulanırsa eğer uygulanacak olan para politika faizinin mevcut marjinal fonlama
oranı olan 8,5 ların üzerinde olacağını ima etmiş gibi geldi bana.
Bunun TRY’ye yansımasının sıkılaştırma olsa dahi kısıtlı olacağını düşünüyorum, zira eğer bir koalisyon
kurulmazsa, şayet esefle kınadığımız terör olayları son bulmazsa veya siyasi arenada problemler devam
ederse, TRY zayıflama problemini salt faiz desteği ile çözemez. Türkiye’de veri tarafında esasında
beklenenden daha iyi bir Dış Ticaret rakamı ile karşılaştık. Haziran ayında 6,2 milyar USD ile beklentilerin
altında kalan Dış Ticaret açığımız sevindirici ve 62,2’den 65,9’a yükselen ihracatın ithalatı karşılama oranı
ise cesaretlendirici idi. Ancak burda düşen ve üzerinde fazla bir yaptırımımız olmayan petrol fiyatlarının
etkisini göz ardı edemeyiz. Artan terör olayları ile ülkemize giriş yapan yabancı sayısında yaşanan yüzde
4,9’luk düşüşise turizm gelirleri açısından düşündürücü idi.
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Türkiye önümüzdeki haftayı daha niceleri olacağı gibi siyasete endeksli geçirecekken Perşembe günü
açıklancak olan Sanayi Üretim rakamı tarafımızdan dikkatle izlenecek. Büyüme üzerinde öncü gösterge niteliğinde olan bu veri kayıp etmek üzere olduğumuz ikinci çeyreğin bir nevii teyidi olabilir. Yurt dışından ise
bizi bu hafta hiç kuşkusuz en yakından ilgilendiren gelişme ABD Merkez Bankası FED’in faiz toplantısı idi.
FED Başkanı Yellen’ın konuşması bazı çevreler tarafından oldukça şahin olarak algılanırken ben aynı kanaatte olmadığımı beyan etmek isterim. Koymuş oldukları enflasyon hedefinin oldukça altında seyreden ama
istihdam tarafında positif olan bir durum ile karşı karşıyalar. İstihdam piyasasında biraz daha iyileşme
görürlerse faizlerde bu sene bir artış olacağını söyleyen FED bence daha önce çok daha iyi gelen verilere
rağmen faiz arttırmaktan imtina ettiğinden ben hala daha bu sene pas geçileceğini düşünmekteyim.
Son yıllarda sözel yönlendirme marifeti ile piyasaları yönlendiren FED’in herhangi bir şekilde bir imada
bulunmayacağını sanıyorum. Küresel ekonomilerin gidişatı da FED için hiç şüphesiz kaale almak zorunda
olacağı kriterlerden biri ki, burda tablo hiç de faiz artışına uygun değil. Altını çizerek söylemek isterim ki;
eğer karar tek ABD ve ABD verilerine bağlıolsa idi FED faizi dün arttımak zorunda idi, ancak bu grift küresel
ekonomide bu iş zor gözüküyor. Er ya da geç gelecek olan faiz arttırımı başta Güney Afrika ve biz olmak
kaydı ile gelişmekte olan ekonomilere zor zamanlar yaşatacaktır, ancak burda faiz artışının ilk ne zaman
yapılacağından ziyade süreceği zaman ve ulaşacağı boyutu düşünmemiz lazım. Şahsım adına böyle bir süreç başlarken ekonomiden tam mesul bir hükümetin görevde olmasını arzu ediyorum. FED öte yanda
piyasalar üzerinde Demokles’in kılıcı gibi dururken USDTRY mevcut hali ile rekor yüksekleri (2,8097) test
ederken Merkez Bankamız’ın hiçbir şekilde faiz indirimine yanaşacağını tahmin etmiyorum. 2,8000 TRY/USD
piskolojik seviyesi kırılmadığı takdirde yukarı hareketler sınırlı olacak ve gözler kulaklar Ankara’dan gelecek
olan haberlere kiltlenecektir. Her yukarı kapanışta USD’nin düşüşlerindeki al seviyeleri yükselmekte,
geçtiğimiz hafta 2,7966 yükseğini gören piyasalar 2,7500 seviyelerini bu hafta alım için uygun bulabilirler.
BIST tarafında ise takdire şayan bir hafta yaşadık, haftaya 78,724 puan seviyesinden başlayan BIST-100 endeksi 77,230 düşükleri görmesine rağmen haftayı puandan ……kapatarak positif bir ayrışma sağladı.
Beklenenden iyi gelen şirket bilançolarının etkisi kadar borsa katılımcılarının diğer piyasa katılımcılarına
göre biraz daha acelecei olmasına yorumlanabilecek bir gelişme bu. 80,000 üzerine çıkacak ve siyasi
gelişmeler desteği ile oralarda destek bulabilecek olan endekste hedef 82,000 olabilir. Sabit Getirili Menkul
kıymet piyasasında ise işlemler geçmemeye devam ediyor. Bu tabi esasında çok sakıncalı bir durum zira kurumsal bono borçlanmalarında teel oluşturan bu fiyatlamanın eksikliği hem borç alan hem de veren için ciddi
bir handikap.
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Yurt dışı piyasalara baktığımızda FED’I de yukarıda yorumladıktan sonra en çarpıcı gelişme Çin borslarında
yaşanmakta. Aylık bakıldığında yüzde 15 olarak gerçekleşen düşüş Çin’in 2006’dan beri gördüğü en hızlı
aylık düşüş olarak kayıtlara geçti. Çin hükümetinin aldığı önlemleri yetersiz gören piyasalar yarı yarıya
düşen hacimlerde her türlü fırsatı satış için kullanmakta. Bu esnada şirketler yaklaşık 4 trilyon dolar değer
kaybına uğrarken, beklentiler geçen yıl oluşan köpüğün alınacağı yönünde, yani lafın özü çok düştü alalım
mantığından Çin’de aman uzak durulmasıdır.
Uzakdoğu’dan başlamış iken Japonya ile devam etmek isterim, zira Cuma günü açıklanan ve beklenenden iyi
gelen Tüketici Enflasyonu Merkez Bankası Başkanı Kuroda’yı sevindirse de yüzde 2 hedefinden oldukça
uazkta olduklarını gösterdi. Kuroda 15 Temmuz’da yaptığı bir açıklamada sonsuz genişleme üzerine Kurulu
mevcut para politkasından ödün vermeyeceğini çünkü enflasyonun artan arz ve maaş artışları ve kişi ve şirketlerin hayat pahalılaşacak beklentisi ile bu konuda sağlam duracağının mesajını vermişti. Bundan yola
çıkarak biz de JPY short pozisyonları cazip bulmaya devam ediyoruz. Borçlanmaların 1-2 yıl vadeli YEN bazında yapılmasında bir behis şimdilik yok gibi durmakta.
Yurt dışından özellikle ABD’den gelen verilere baktığımızda tümünün bence hayal kırıklığı yarattığını ve faiz
artışının ekonmik olmadığını gösterir nitelikte olduğuna şahit olduk. S&P Schiller Konut Fiyat endeksi ve Varolan Ev Satışları beklentileri karşılamaz iken, Cuma açıklanan Son Çeyrek İstihdam Maliyeti de yıllık bazda
yüzde 2 ile yüzde 2,6’lık beklentileri karşılamadı. Haftanın ABD ekonomisi için en olumlu verisi Dayanıklı Tüketim Malları Siparişlerinde gerçekleşirken, Tüketici Güveni ise son zamanların en büyük düşüşünü gösterdi.
ABD büyümesi ise ikinci çeyrekte yüzde 2,3 ile 2,6 olan beklentilerin altında kalırken, İngiltere ise beklentiler
doğrultusunda yüzde 2,6 büyüdü. Bu görüşümü burada bir kez daha tekrarlıyorum, BOE (İngiltere Merkez
Bankası) FED’den belki daha sonra faiz arttırımlarına başlayacak ama FED’den daha hızlı ve fazla hareket
edecek gibi. Bu yüzden long GBP pozisyonları cazip. Beklenenden düşük gelen Alman Tüketici Enflasyonu
da ECB’nin para politikalarının şu an henüz emeline ulaşamadığına işaret etmekte.
Yukarıda açıklanan tüm veriler doğrultusunda major Merkez Bankaları’ndan buna ABD FED de dahil olmak
kaydı ile 2015 yılının tamamında bir politika değişikliği beklemiyorum. Hafta içinde FED toplantısı sonrası
2,31%’leri gören ABD 10 yıllıklarının haftayı yüzde 2,21 lerden kapaması da bunun bir nevi teyidi niteliğinde.
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Bu hafta nelere dikkat edelim: Türkiye’de hafta sonu dahil olmak kaydı ile tüm gözler siyaset arenasında
olacak. Pazartesi Çin’de Üretim PMI açıklanırken ABD’den ise Şahsi Gelirler ile ISM Üretim PMI rakamı
gelecek. Salı ABD Fabrika Siparişlerini açıklarken, Çarşamba ise ABD’den Özel Sektör İstihdamı, Dış Ticaret Dengesi ve Üretim Harici ISM rakamlarını Japon Öncü Göstergeler Endeksinden sonra görüyor olacağız.
İngiltere Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı Perşembe günü İngiltere’nin NIESR 3 aylık büyüme tahmini gelecek. Cuma ise haftanın hiç kuşkusuz belli bir kesiminin ABD FED kararını baz alacağını düşündüğü Tarım Dışı İstihdam rakamı açıklanacak. Evet önemli ama FED salt bir veri ile bir kara almaz, FED üyesi Dudley’nin dediği gibi FED faizleri indirmek zorunda olmayacağını bildiğii gün arttıracaktır ve o gün
bugün değil.
Anlaşılan içeride ve dışarıda oldukça yoğun bir hafta bizi bekliyor, huzur ve sağlık dolu bir hafta dilerim.
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