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Bu Hafta Piyasalarda…
Daha ziyade ekonomik olmayan iç ve ekomik dolan dış verilerin damga vurduğu bir hafta da geride kaldı.
Pazar akşamı bir sosyal medya fenomeninden yayılan bir dizi tweet sonrası Salı günü Koza-İpek grubuna
yapılan operasyon borsada yön konusunda aşağıyı işaret ettirtmeye çanak tutu. Hafta başlarken esasında
tüm gözlerin FED’in faiz reaksiyonunu bağlayacağı veri olan ABD Tarım Dışı İstihdam rakamlarında
olacağını düşünüyorduk. Bu veriyi ve implikasyonlarını detaylı şekilde tartışacağız. Ama piyasaları hareketlendiren siyasi gelişmelerin dışında bu kadar kötü gelmese idi, etkisinin sınırlı kalcağı bir enflasyon
rakamı ile yüzleştik. Çarşamba yüksekleri deneyen ancak 2,9600’yı kırmaya nefesi yetmeyen USD TRY
karşısında bu veriden sonra 2,9600 engelinide aştı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ağustos ayında aylık %
0,40 artarken yıllıkta 7,14%’e yükseldi (6,81%). Üretici Fiyat Endeksinde de (ÜFE) artış aylık bazda yüzde
0,98 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon olarak bilinen H * ve I** endekslerinde ise artışlar 0.34 ve 0,24%
oldu. TÜFE’de en yüksek artış esasında Ağustos aylarında normal karşılanacağı gibi Lokanta ve Oteller
grubunda yüzde 2,05’lik bir artışla gerçekleşti.
Buradaki sert tepkinin nedenlerine gelince ise beklentilerin ciddi şekilde boşa çıkmış olması karşımıza
çıkmakta; zira petrol fiyatlarının 6 yılın düşüğünde işlem gördüğü bir ortamda dünyanın geri kalanı
enflasyon yaratmaya yönelik para politikaları izlerken Türkiye ise değer kaybeden yerel para biriminin
‘geçişkenlik etkisi’ ile enflasyon problemini çözmekten hala daha çok uzak olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Hedeflenen enflasyonun (revize edilmesine rağmen) çok uzak bir ihtimal gibi durmakta. Kurdaki hareketlere
de sanki günlük oynamalarmış ve bir zararı olmayacakmış gibi kayıtsız davranan Merkez’in bu tutumu da
piyasalrın düştükçe USD almak algısını pekiştirmeye devam ediyor. TRY’ye atak esasında Cuma sabahı
likiditenin olmadığı saatlerde Uzakdoğu’da yaşandı. Kimono Trade diye de bilinen short USD long TRY
pozisyonlarının kapatılması hasebi ile ve bunun dar piyasada gerçekleşmesi USDTRY paritesini 3,0000
psikolojik direncine taşıdı.
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Daha önce de söylediğim gibi bu seviye mutlaka test edilecekti ve bunun da Tarım Dışı İstihdam öncesi
gelmesi bence hiç de şaşırtıcı olmadı. Hacimin 50 milyon dolar altında olması ise daha da düşündürücü; zira
kırılganlık hat safhada. Yabancıların 28 Ağustos haftası itibarı ile sene başından bu yana 4,8 milyar USD
satış yaptıkları Sabit Getirili Menkul piyasasında ise hacimsizlik şu anda piyasanın esasında işine gelen bir
durum olarak algılanmalı. Bilançolarında ciddi anlamda bono taşıyan ve bunun ciddi bir kısmını Satılmaya
Hazır Menkul portföyünde tutarak piyasa fiyatları ile değerleyen bankalarımızın güncel fiyatların durumundan
olumsuz etkilenmesi önlenmiş oluyor. Yatırım Portföyünde tutulup da IRR ile değerlenen kağıtlar bilançolar
üzerinde direk etki yaratmasa da faizlerin geldiği noktada fırsat maliyetleri olarak karşımızda duruyorlar.
Borsa ise herşeye rağmen iyi dayanıyor demekten kendimi alamayacağım. Kurun patikasında bir sapma
olmaz ise Eylül bilançolarının ne şekilde oluşacağı ciddi bir muamma ve eğer yapılabilirse ülkemizde 1
Kasım’da bir Erken ya da Tekrar Seçim yapılacak. Sonuçlarını aşağı yukarı tahmin edebildiğimiz bir senaryo
ile karşılaştığımızda tüm 2015’in ve 2016’nın ilk çeyreğinin kayıp olması çok da sürpriz olmaz kanaatindeyim.
Yurt dışında tabii Tarım Dışı İstihdam dışında Avrupa Merkez Bankası ECB’nin toplantısı ve sonrasında
Başkan Draghi’nin konuşmaları da özellikle Avrupa borsaları ve Euro üzerinde ciddi etki yarattı. Faizleri
(mevduat :-0,2% ve politka: 0,05%) sabit bırakırken konuşmasında oldukça ‘güvercin’ bir tablo çizdi. Mevcut
varlık alımlarının gerekirse şu an için planlanan Eylül ayının sonrasına sarkma olasılığından bahseden
Draghi kapsamı da değiştirebileceklerini ve daha fazla kağıt alabileceklerini açıkladı. Enflasyon ve büyüme
beklentilerini de aşağı çeken Draghi bu konuşma ile Euro’da ki mevcut arzın artarak devam edeceğini ima
edince EUR/USD paritesi 1.1250 seviyelerinden 1.1100 seviyesini test etti. Dışarıdan kaynaklanan ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı problemlerin de Avrupa’nın büyümesine olumsuz etki ettiğine dikkat
çeken Draghi de para politkasında kolay yolu seçmiş durumda, bas parayı çöz problem. Bu geçici olduğu
kadar varlık balonu da yaratan bir yaklaşım. Draghi güvercinlikte sınır tanımaz iken Yunan tahvillerinin de
yarın bir gün alınabileceğine işaret etti.
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Tüm türbülans esnasında 1170 USD/ounce eşiğini aşamayarak kritik 1208 USD direncini bile deneyemeyen
Altın ise aşağı yönlü kritik olan 1125 USD seviyelerinde işlem görmekte. Güvenli limanlar içinde rakabetçi
gücünü kaybeden Altın’da yön halen aşağı gibi durmakta.
Ben de farkında olmadan bu hafta raporumuzda yurt içini ikinci plana bıraktım. Başında da dediğim gibi
geçtiğimiz hafta etkileşimimiz ve fiyatlamamız daha ziyade yurt dışı kaynaklı oldu. Siyaset tarafında kurulacak olan Erken Seçim hükümetinde bile mutabakat sağlayamayan partilere en büyük tepki Moody’s den
geldi. Yaklaşan seçimin finansal piyasalar üzerindeki olası olumsuz etkilerine dikkat çeken Moody’s bize ilk
uyarıyı verdi. Aralık ayına kadar 4 kez derecelendirme şirketleri ile yüzyüze geleceğiz. Barclays Türk tahvillerine ‘sat’ verdiği bir rapor yayınladı, aynı zamandaenflasyonda olumsuz beklentileri ile TRY tarafında da sat
raporu verdi. Fitch’de benzer açıklamalar ile ekonomimiz üzerine fikir beyan ederken, uzayan seçim sürecinin belirsizliği arttırdığına dikkat çekti.
Artan şiddet ve terör olaylarının da ülkenin risk profiline olumsuz etki yarattığının altını çizdi. Merkez Bankası’nı da eleştiren Fitch bu ortamda sıkılaştırmanın ön plana çıkarılmasının yararlı olacağını ve yapılmamasını da bağımsızlık ile bağdaştırdı. Bu açıklamalar içinde belki de tek olumlu açıklama herşeye rağmen
kamu finansmanının olumsuz etkilenmediği oldu. Ancak belki Moody’s ardından gelmesi ve hemen hemen
aynı problemlere dikkat çekmesi piyasalar üzerinde küresel sebeplerden esen hafif iyimser havayı bozmaya
yetti.
Geçtiğimiz hafta açıklanan Kapasite Kullanım oranı bu hafta Cuma açıklanacak olan Sanayi Üretim rakamımız için hiç de umut vermedi. 75,9 dan 74.8 seviyesine gerileyen KKO 2015 senesi büyümesinin yüzde 3
altında kalacağı endişesini yarattı bende. Türkiye’de bu hafta aynı zamanda Pazartesi günü Ticaret Dengesi
ve Perşembe günü de enflasyon rakamları açıklanacak. Kurdan yaşayacağımız olumsuz geçişkenlik etkisinin
yüzde 7 altına gerilemiş olan Tüketici enflasyonu üzerindeki etkilerini yavaş yavaş hissetmeye başlayacağız.
Siyasi kanatta gerilim azalırsa en azından biraz daha rahat nefes almaya başlayacağız. Ancak 1 Kasım’da
yapılacak olan seçimlerin anket sonuçları da bizi geçtiğimiz seçim sonuçlarına benzer bir senaryonun
beklediğine işaret etmekte.
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Haftanın dört gözle beklenen verisi ise tipik bir Ağustos istihdam datası idi. 173 000 kişi ile beklenti olan 220
000 altında kalmasına rağmen 62,6% katılım oranı ile işsizlik oranının 5,3%’den 5,1 e gerilemesi ile birlikte
piyasaların kafası Eylül toplantısı ve sonrası hakkında ciddi bir şekilde karıştı.10 yıılıklar fiyatlaması sanki faiz
artmayacak gibi yaparken EUR ve Altın ise faiz artışı kapıda imiş gibi hareket etti. EUR/USD paritesi kritik
1,1080 altında kapamadığı surette yukarı yönlü sınırlı hareketler görmeye devam edeceğiz gibi. Ancak 1,1080
kırıldığı teyid edilirse yüksek vollerin olduğu opsiyon piyasalrında satışlar cazip olabilir. Altın’da ise kritik
seviye 1125 altında kapanışlar aşağı yönlü harektleri teyit etmekte. Geçtiğimiz hafta 54,78 ,le 47.70 bandında
hareket eden petrol ise şu an çok kritik seviyelerde. Ekonomik aktiviteye bağlı olarak talep gelmezse hareketlerin yönü aşağı gibi duruyor. Brent’te 48,90 USD seviyesine dikkat.
Önümüzdeki hafta veri sathında oldukça sakin geçmeye aday. Bir nevii bizi öbür haftaya yani FED’in karar
vereceği haftaya hazırlar nitelikte olacak. Salı günü Çin’in Dış Ticaret verisi, Avrupa’nın 2. Çeyrek büyümesi
ve Türkiye’nin Sanayi Üretim rakamları açıklanacak. Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası, BOE gündem
oluştururken, haftanın son günü ise ABD aylık bütçe verileri piyasalara sunulacak. İçeride Sanayi üretim
datası dışında özellikle jeopolitik ve ve politik risklerin fiyatlandığı bir hafta daha bizi bekliyor. Yazımı
bitirirken net olarak bir şeyi ifade etmek istiyorum: Eğer Merkez Bankamız TRY’deki değer kaybı ve volatiliteyi önlemek istiyorsa, faizlerdeki ince ayarını FED’den sonra yaparsa sukutu hayale uğrar.
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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:
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, 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.
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.”
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