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Bu Hafta Piyasalarda
Yurt dışında Merkez Bankalarının hükmünün yaşandığı, saadetinin sürüldüğü bir haftadan sonra tam
da dediğim gibi can suyunu sadece Merkez Bankaları’ndan bulan piyasalar tekrar gerçek iç dinamiklerine
döndüler. Şahsi kanaatim bu algının bozulmaması yoksa bizler piyasa katılımcıları bu rüya içinde ‘ileride’
bir tarihte kaybolmaya mahkumuz. Yurt dışında dört gözle beklediğimiz ABD Tarım Dışı İstihdam verisi
beklentisi geçtiğimiz aylara nazaran önemini kısmen yitirse de piyasalarda beklenti oluşturmak adına
başrolde idi.
Bu haftaki yazıma esasında yurt içi gelişmeler ile başlamak istiyorum: Hatırlayacak olursak hafta gene bir
Rus uçağının sınırlarımızı ihlali ile başladı; yurt dışı piyasaların çok olumlu notlar ile kapandığı bir Cuma’nın ardından bizde bu haber hem kafaları hem pozisyonları karıştırdı. Bilindiği gibi defelarca gündeme
getirdiğim diğer bir nokta da piyasa fiyatlamalarının ekonomik göstergelerden fazla yerel ve küresel jeopolitik gelişmelere bağlı yapıldığı gerçeği; tabii bir de bunun yanına Merkez Bankaları’nın ‘piyasa dostu’ davranma isteği de eklenince veriymiş, rakammış kimsenin kalıcı şekilde umurunda olmuyor. Türkiye’de bu
hafta bir türlü başa çıkamadığımız ‘Enflasyon’ rakamı açıklandı. Tüketici Fiyatlari Ocak'ta, yıllık yüzde
9.58% artarken; aylık artış beklentilerin üzerinde yüzde 1,82 olarak gerçekleşti. Bu rakamda aylık en yüksek
artış %9,60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu. Arındırılmış enflasyonlara da baktığımız zaman işin
hiç de iç açıcı olmadığını görüyoruz: (H) işlenmemiş gida, enerji, alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altin hariç
tüfe aylik %+0.42; ve (I) enerji,gida ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altin hariç aylik
tüfe % +0.33 oldu. Dünyanın geri kalanı faizleri düşürerek para arzını arttırarak enflasyon yaratabilmeye
uğraşırken biz bunu nasıl oluyor da düşüremiyoruz aklım almıyor. IMF hafta içinde yaptığı açıklamada Türkiye’nin Büyümesi’ni olumlu beklediğini (2016=3,5-4,0%) ancak enflasyonu bir tehdit olarak gördüğünü de
beyan etti. Esasında beni daha fazla üzen bir veri Ocak ayı ihracat rakamı idi. Ocak 2016 ihracatımız 9 milyar 208 milyon dolara gerilerken, Aralık 2015’de bu rakam 11 milyar 800 milyon dolar idi. Dikkat çeken
kalemlerden biri Rusya’nın ihracatımızdaki payının 2015 aynı ayına kıyasla yüzde 3’ten yüzde 1,1’e gerilediği idi. 2011 yılından beri ilk kez 10 milyar dolar altına düşen aylık ihracatımızda İran çare gibi gözükse
de tek başına problem çözebileceğini ben düşünmüyorum. Her defasında dediğim gibi düşük TRY (zayıf
TRY) kurunun ihracata hiçbir yararı olmadığı ama öte yandan geçişkenlik etkisinden dolayı enflasyonu
olumsuz etkilediği gerçeği tekrar gözler önüne serilmiş durumda. Uluslararası Tahkim’de İran doğalgazı
sebebi ile kazanılan tazminat bence sadece prestij olarak etkiler; ne doğalgaza ne de başka birşeye etki
eder.
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Bu hafta Türkiye hakkında yorum yapanlar arsaında S&P’de vardı. Kurum düşen petrol fiyatlarındaki hızlı
düşüşün önümüzdeki yıl Türkiye’nin kredi notuna yarar sağlamasının muhtemel olmadığını söylerken ; dış
finansmanımıza tek başına yardımcı olmayacağını açıkladı. Türk Bankaları’nın fonlama ve varlık kalitelerinin
de risk altında olduğunu belirten S&P değişen likidite koşullarının Türk bankalarını kırılgan bir hale sokabileceğini de söyledi.
Acil bir risk olmadığının altını çizerken; siyaset ve politikanın da ülke bankacılığı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyleyen S&P çok da içimizi açmadı.
Haftanın tabii dışarıda beklenen verisi Tarım Dışı istihdam’dı ama artık istihdam sıkıntısını aşmış bir ABD için
bu kadar da önem arz etmeyen bir data idi. Nihai rakam 151 000 ile beklenti olan 190 000’nin çok altında
kalırken; saatlik kazançlardaki yüzde 0,5’lik artış verinin olumlu yüzü oldu. Bakıldığında yorumlanması
oldukça zor olan bu iki rakam karışımı piyasaları das tedirgin etti. Manşet rakama bakarak faiz artış ihtimalinin zor olduğu düşünülebilir ancak ücretlerdeki artış hedeflenen enflasyon için acabamı dedirtecek gibi.
Bunun dışında hafta içinde açıklanan verilerde ABD’de kişilerin gelirlerinin yüzde 0,3 arttığını ancak kişisel
harcamalarının ise değişmediğini gördük. Tarım DIşı İstihdam datası öncesi gördüğümüz ADP Özel Sektör
İstihdam verisi de beklentiler üzerinde 205,000 (195,000) gerçekleşti. FED’in para politikası tarafında önem
verdiği çekirdek PCE fiyat endeksinin yüzde 0,1 artması beklenirken 0 olarak açıklandı. Ancak tüm bu verilerin piyasalarda fiyatlamalrda herhangi bir etkisi olduğunu ya da Merkez Bankaları piyasaları normal
akışlarına bırakmadan bir etkisi olacağını düşünmüyorum.
Haftaya damgasını vuran diğer bir konu da; FED Üyesi Dudley’nin yaptığı faiz artışlarını kısıtlayıcı açıklamalar oldu. USD’nin diğer major ve gelişmekte olan para birimlerine karşı gevşemesinin ana sebebi bu konuşma oldu. Haftayı 100’ün kapısında 99,64 seviyesinde açan USD endeksi (DXY) 96,26 düşüklere kadar gerilerken, faiz artış ihtimalinin uzaklaştığını düşünen (ben bunu 2 yıldır söylüyorum) 10 yıllık ABD tahvillerinin
bileşik getirileri 1,97%’lerden 1,79%’lere kadar düştü. Tabii bu arada beklendiği gibi Altın’ın en büyük rakibi
olan 10 yıllık tahvil fiyatlarının artması (faizlerinin düşmesi) ile Ounce Altın 29 Ekim’den bu yana en yüksek
seviyesi olan 1160,72 USD/ounce fiyatına kadar yükseldi. Halen 1180 kırılmadıkça bir trend değişikliğinden
söz etmek için erken olduğunu düşünmekteyim. Tarım Dışı İstihdam rakamının etkilerinin belki de 10
yıllıkABD tahvil faizleri ile dolaylı yoldan Altın fiyatlarına etkisini bu hafta daha net göreceğiz.
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Yurt dışına belki de çok yakından takip etmediğiniz ancak bazı fiyatlamalar ve bizim Merkez Bankamız
üzerinde etkili olabilecek olan 3 Merkez Bankası kararı ile devam etmek istiyorum. Avustralya Merkez Bankası da Hindistan Merkez Bankası da aynı Polonya Merkez Bankası gibi politika faizlerini değiştirmedi. Hindistan son derece beklentiler içinde iken, Avustralya ise son kararlardan sonra özellikle Japonya Merkez
Bankası BOJ kararından sonra bir gevşeme adımı acaba atabilirmi dedirtmişti. Ama belki en çarpıcı açıklama İsviçre Merkez Bankası SNB Başkanı Jordan’dan geldi: Geçtiğimiz yıl 1,2000 EUR/CHF savunmasından
vaz geçerek piyasalara ters köşe yapan Jordan bu kez de kendilerinin İsviçre Frank’ını zayıflatmak için
piyasaya müdahale etmek konusunda istekli olduklarını söyledi. Geçen sene yaşanan saygınlık kaybı olmasa
idi USD/CHF’in 1,05 seviyelerine kadar yükselmesi beklenirdi; ancak fazlaca kayda değer bir değişiklik görmedik; ama bir gözümüzün de orda olması gerektiğine inanıyorum. Perşembe günü ise İngiltere Merkez
Bankası, BOE de faiz ve varlık alım programını açıklarken piyasaların beklediği gibi hareket ederek faizleri
0,50%’de varlık alımlarını da 375 milyar GBP ile sabit bıraktı. 1,46’lı seviyeler ile son 30 günün en yükseğini
gören GBP’de USD zayıflığından isitifade eden major para birimlerinin başında gelmekte. Ancak bu sefer ki
hareket dediğim gibi BOE’nin faiz arttırma olasılığından ziyade FED’de bu sene için olası sıkılaştırma hamlelerinin askıya alınabileceği ihtimali. BOE tutanaklarına baktığımızda faiz artışlarının kademeli ve önceki
döngülerden daha yavaş bir hızda yapılacağı ibaresini görüyoruz.
Yurt dışında önemli gelişmelerden biri de hiç kuşkusuz Çin’den yapılan ülke dışına çıkacak fonlar için düzenlemelerinde planlanan kolaylaştırma açıklamadsı oldu. Çarşamba gün ortası gelen bu açıklama esasında uzun bir süredir Çin’de olası sermaye kontrolünden çekinen piyasalara tabii dolaylı olarak da ‘gelişmekte olan
ülkeler’e yarar sağladı. O haberden önce 2,9570 TRY/USD seviyelerinden TRY 2,9320’ye kadar değerlendi ki;
bu da 4 Ocak’tan beri gördüğümüz en güçlü TRY seviyesi oldu. Yukarıda bahsettiğimiz Dudley açıklamalrı da
üstüne gelince USDTRY paritesi Perşembe günü erken saatlerde son 2 ayın en düşük seviyesi olan 2,8900
TRY/USD altına geriledi. Ancak burda tabii beklediğimiz üzere ciddi bir kurumsal talep ile karşılaşıldı. ABD
Merkez Bankası FED’in tutumunun ‘güvercinleşme’ ihtimali ve Çin’in kendi piyasasına saçar gibi likidite vermesi de ‘gelişmekte olan ülkelere’ ve tabii Türkiye’ye olumlu yansıyor. Saçar gibi derken bu hafta Çin API
(Açık Piyasa İşlemleri) ile piyasaya 330 milyar Yuan (USD 50 milyar) likidite pompaladı ve bu hafta Çin bir
hafta boyunca kapalı olacak (piyasalar için nefeslenme vakti). 2015 snu v şu ana kadar 2016’ya hükmeden
Petrol fiyatları gündemi ve fiyatlamaları belirlemeye devam edecek gibi, Brent tipi petrolde 36 USD/varil kalıcı
şekilde aşılmadıkça düşük petrol fiyatları ile yansıyan olumsuz algının bittiğini söylemek zor olacak gibi.
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Veri tarafında da çok veri olmasına rağmen önem arz edeceğini düşündüğüm major veri sayısı oldukça
düşük. Çarşamba ABD FED Başkanı Yellen’ın Temsilciler Meclisi’nde yapacağı konuşma dikkatle izlenecek.
Cuma da Avrupa’dan Almanya ve Avrupa Büyüme rakamları dışında ABD’den Perakende Satışlar ve Michigan Üniversitesi Güven Endeks rakamı bizi en çok ilgilendiren bilgiler olacak. Ancak son gelişmelerden sonra 116,50 JPY/USD seviyelerine gelerek gerek Japon Merkez Bankası BOJ’un hedeflerini saptıran (geçen
hafta açıklanan ilave gevşemeye rağmen) güçlü Yen hakkında BOJ’un bazı tasarrufları olabilir. Bu yüzden bir
gözümüz de Japonya’dan gelecek açıklamalarda olmalı. Geçtiğimiz hafta Japonya Başbakan Danışmanı,
Nakahara yeni BOJ politikasının hisse ve Forex piyasalarının istikrarlı olmasına destek olacağına işaret etti.
Bütün bunlar eşiğinde belki hafta boyunca ‘bozuk saatin bile günde 2 kere doğruyu gösterdiği’ bir hafta geçti
geçen hafta. Bu da esasında bize ‘trade’ ederken dikkatli ve dirayetli olmamızı tekrardan anımsatmaya yeter
de artar bile.

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
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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