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Bu Hafta Piyasalarda…
İçine girdiğimiz hafta yurt dışında ağırlıklı olarak Merkez Bankalarını yurt içinde ise gerek o bankaların
beklentilerini ve iç siyasi gelişmeleri fiyatlıyor olacağız. 2014’ün ortasından beri ABD Merkez Bankası
FED’in 2015 senesinde faizleri arttıramayacağını iddia edip duruyorum; zira bu beklentim ekonomik verilerden ziyade küresel konjünktüre bağlı. Geçtiğimiz haftalarda yayınladığım bir notta bir dizi sebep yazdım
ama esasında olayın şu anda Çin ile devam eden öncesinde Avrupa’yı ve çeşitli ülkeleri kapsayan problemler olduğunu dile getirmiştim. FED’de arttırmamak içinn bahane hazır; ‘yaratılamayan enflasyon’.
Enflasyon beklentilerinin aşağı yönlü revize edildiği bir ortamda FED bu bahaneyi istediği güne kadar
kullanmaya devam edeceği gibi 2010’dan beri ustalıkla kullandığı ‘forward guidance yani sözel
yönlendirme’ ile de piyasaları istediği yönde çevirecek.
Piyasalarda faiz kararlarının ekonomik verilere bağlı olduğnu söyleyen FED için bu veriler yaklaşık 6-7 ay
önce bir faiz arttırımı için çok daha müsait idi. 2014 yılında ortalama aylık 260,000 istihdam artışı sağlayan
ABD’de bu rakam artık 210,000 seviyelerine inmiş durumda ve son ay rakamı da 142,000 ile beklentilerin çk
altında kaldı. Son 14 yılın 12 sinde yukarı yönlü revize edilen Ağustos rakamı ise bu sene 173 binden 136
bine revi edildi. Tarihi düşük katılım oranı ile yüzde 5,1 seviyesine gelen işszilik ‘maximum istihdam’ olarak
FED’in kabul ettiği 4,9-5% seviyesine sene sonundan önce ulaşacak gibi. İstihdam ki ABD’nin şu an en
kuvvetli alanı; orda bile ortalama maaş artışları yıllardır yıllık bazda yüzde 2 üzerine çıkıp kalıcılık sağlayamıyor; bu da endirekt olarak harcamalara ve enflasyona olumsuz etki ediyor.
Yukarıda da belirttiğim gibi bu hafta Merkez Bankaları haftası; Salı Avustralya Merkez Bankası faiz kararı
açıklarken; Çarşamba Japonya Merkez Bankası BOJ , Perşembe İngiltere Merkez Bankası BOE kararlarını
verecekler. Aynı gün FED’in bir önceki toplantı tutanakları da açıklanacak. Avustralya’nın kararı ABD FED’i
nasıl algıladıklarını göstereceğinden ehemiyet taşırken; BOJ ise sanki ilave gevşeme kararı verecek gibi;
tabii bunun da JPY üzerinde olumsuz etki beklentisi yaratması mümkün. İngiltere ise başından beri dediğim
gibi sıkılaştırmaya ABD FED’den sonra başlayacak olsa da onlardan hızlı ve fazla hareket edecektir.
FED’in geçen ay toplantı tutanakları bence artık Cuma istihdam verisinden sonra kadük hale gelmiş durumda; yani ‘şahin’ imsi mesajlar verilmiş olsa da faiz arttıırm kararı sanki 2016 baharına kalmış gibi.
Şimdi gelelim bu veriden önce ve sonra piyasa fiyatlama karşılaştırmalarına. Rakam beklentilerin alt
sınırının bile altında gelerek ciddi anlamda piyasaları şaşırttı. USD özellikle EM (gelişmekte olan ülkeler)
paralarına karşı bir değer kaybı yaşarken; 10 yıllık ABD tahvilleri başta olmak kaydı ile yönü güneye çeviren
Altın bir rahat nefes aldı. Altın demişken 1980’den bu yana ilk kez Suriye üzerinde burun buruna gelen ABD
ve Rusya’ya rağmen yükselişini ABD verisinde sonra 1140 USD/ounce ile sınırladı. 1125 USD altında kaldığı
sürece iyi bir satış imkanı varken yukarda 1160 USD/ounce ile sınırlı kalacağını düşünüyorum. ABD 10
yıllıklarında ise yüzde 2’lerin altına gerileyen getirilerin yüzde 1,85’lere doğru kayması da olasılıklar dahilinde.
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USD deki kısmi zayıflamaya rağmen fiziki talep yetersizliinden Brent aşağı yönlü hareketini sürdürecek gibi. Belli bir fiyata kadar bunun Türkiye içinde olumlu olması dışında sonrası zarar verecektir. Brent paetrol’de varil fiyatlarının 44-45 USD seviyelerine gerilemesini beklemekteyim.
Majörler karşısında data ile beraber değer kaybeden USD daha sonra toparlanarak haftayı kapadı. Faiz
artışının ertelenmesi büyük resimde fazla bir değişiklik yaratmaz; majör ekonomilerin önemli bir kısmı ilave
gevşeme yapacaklarken ABD er ya da geç bu faizleri arttıran ilk ülke olacaktır. O yüzden 1,1080 USD/EUR ,
1,5400 GBP/USD ve 125 JPY/USD fiyatlarının yakın bir zamanda luşacağı kanaatindeyim.
İçeriye baktığımızda yatay giden hatta kötü başlayan hafta olumlu sona erdi. 22 Eylül’den bu yana ilk kez
3,0000 TRY/USD altını görürken hafta başında bu fiyatlamanın sürdürülebilir olup olmadığına dikkat
kesileceğiz. Salı günü 3,0687 ile tarihi zirve test eden USD haftayı 3 TRY altında kapadı. Hep bahsettiğim
değişen algı devreye girecekmi girmeyecekmi? Hatırlatma amaçlı neydi bu algı; eskiden yükelince satan
zihniyet yerini düştükçe almaya bırakmıştı. Şimdi Pazartesi fiyatlamalarda bunu göreceğiz; hafta içinde
olumsuz ayrışan BIST-100’de burda oluşacak fiyatlama ile geçen hafta elde edemediği kazançları yerine
koymaya çalışacak. İlk etapta karşımızda bir 2,9810 TRY/USD direnci var onu kırarsak 2,9600’lara kadar bir
geri çekilme yaşanabilir. 3,0000 ise piskolojik bir destek. ABD’den gelen veri urt içinde lokal bonolara da
alım getirdi ama hacim hale tedirgin edecek derecede zayıf. 2 yıllık gösterge kağıt hala 11,40% bileşik seviyelerinde, ben şahsen Pazartesi açılış ile beraber faizlerde 10-15 BP arası bir geri çekilme görmeyi umuyorum.
Biz de bu hafta 2 önemli veri göreceğiz; ilk olarak enflasyon verisi bizim hala daha 7’nin üzerinde kalıp kalmadığımızı gösterecek; sonrasında ise Perşembe günü büyümenin önemli öncü göstergelerindne biri olan
Sanayi Üretimi karşımıza gelecek. 2015 büyüme hedefimi sene başından beri yüzde 3 altında bulunduruyorum. Enflasyonda ise beklentilerin üzerinde bir rakam belki de TCMB üzerindeki faiz baskısını arttıracaktır. En basit anlamda normalleşme adına sadeleşme bahanesi ile politika faizinin yüzde 2 yani 200 BP artması gerektiğini düşünüyorum; zaten şu anda Merkez’in ağırlıklı fonlama maliyeti yüzde 9 üzerinde.
Merkez her ne kadar da seviyeden rahatsız olmadığını söylese de, yapmaya çalıştığı ama anlamsız olan
hamleler ile piyasalar nezdinde saygınlık yaratıyor. Enflasyona endeksli kurun TRY için tehlike addettiğini
söyleyen Sayın Başçı dövizi kendi haline bırakmış gibi. Rezervlerdeki hızlı erime Botaş’ın döviz alımlarını
karşılama sevdasından Merkez’i caydırmışa benziyor. Şimdi bu iş belki de kamu bankaları tarafından
yapılacak.
Evet görüldüğü gibi heyecanlı bir haftaya giriyoruz; Salı ve Çarşamba Çin piyasalarının kapalı olması belki
de piyasalar için bir nefeslenme ırsatı bile olabilir. Salı günü ABD’den gelecek olan İmalat Dışı ISM ile Markit Bileşik PMI verileri haftanın bence en önemli verileri olacak.
Herkese mutlu ve başarılı bir hafta dilerim......
İyi haftalar dilerim…
Okan BÖKE
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Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM MENKUL
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