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Bu Hafta Piyasalarda…
8 Haziran’da söylediğim gibi Türk Lirası varlıkların fiyatlaması sebep ne olursa olsun ciddi şekilde ayrışmaya devam ediyor. Pazartesi yapılan ilk ciddi liderler arası koalisyon görüşmesinin 4 buçuk saat sürmesi;
Perşembe yapılacak toplantı üzerinde anlaşılması ile beraber yeni bir acaba doğmuştu. Zira dünya
piyasalarını istisnasız yerinden oynatan yaklaşık 21 yıl sonra gerçekleşen Çin merkez Bankası (PBOC)
devalüasyonu bile kaale alınmadı. Başını özellikle Çin’e ihracat yapan ülkelerin çektiği ülke borsalarında
kayıplar Pazartesi ve Salı toplamda yüzde 6’ları aşarken Türk borsası BIST-100 endeksi Pazartesi gününü
yakalaşık yüzde 3 artıda kaparken; TRY ise ABD doları karşısında diğer gelişmekte olan para birimlerinin
aksine dimdik ayakta kaldı. Ancak Salı günü gerek Çin’in etkileri gerekse ana konumuz olan koalisyon
çalışmalarının olumsuz çıkma ihtimalinin de ortaya çıkması ile hem Türk Lirası hem de hisselerde Pazartesi
sağlanan kazançlar fazlası ile geri verilmeye başlandı. Hele Perşembe günü gerçekleşen ‘kritik zirve’den
anlaşamamazlık çıkınca piyasaları gerginliği üst seviyeye geldi ve o gün itibarı ile USD/TRY’de tarihi zirve
olan 2,8315 görüldü.
Uzlaşamamanın akşamında liderlerin yaptığı ılımlı sayılabilecek açıklamalar geçici ferahlama sağlasa da,
bilinmeyenlerin yarattığı endişe ile haftanın son işlem günüde TRY değer kaybını genişleterek USD
karşısında 2,8465 seviyelerini test ederken, Sepet ise 3 TRY’nin üzerine çıktı. 10 yıllık faizlerdeki artış ise
bileşikleri yüzde 10 üzerine çekerken; 2 yıllık gösterge kağıtta düşük hacime rağmen yüzde 10,20 seviyelerinin üzerine çıktı. Perşembe günü 76 000 altını da deneyen BIST hafif iyimser beklentiler ile 77 000
üzerine attı. Önümüzdeki haftada siyaset yoğun geçeceğe benziyor; piyasalar için tek hikaye erken seçime
gidilirken seçim hükümetinin geniş uzlaşı ürünü olması olabilir; zira yapılan anketler Kasım 2015 erken
seçiminde de çok değişik bir tablo önümüze sunmuyor. TRY’de 2,85 direnci test edilirse 2,8850 ilk hedef
olarak duruyor. Salı günü yapılacak olan Merkez bankası Para Piyasası Kurulu toplantısında sadeleştirme
kısvesi altında bir faiz artışı göreceğimizi düşünmekteyim.
Dünya genelinde satışlar Salı da sürünce içerde piyasalarda limitli bozulmalara şahit olduk. Yurt dışı borsalarda da Çarşamba itibarı ile normale döndü. Haftanın yurt dışında hiç şüphesiz en öenmli olayı Çin’de
yapılan devalüasyon oldu. Çin, büyümede yavaşlama; kredilerdeki büyüme hızının durması ve imalatta
işlerin kötü gitmesinin önüne geçebilmek adına bu adımı atarken bu çaptaki bir yerel para değer kaybının
bu probelmleri çözmeye muktedir olacağına inanmıyorum (devamı gelecektir). İçeride büyümeye destek
olmak adına yapılan bu ihracata yönelik hamle öte yandan Çin halkının alım gücünü azaltacağından etkilerini tahmin etmek oldukça güç . Çin Merkez Bankası Pazartesi, Salı ve Çarşamba Yuan’I sırası ile yüzde 1,9,
1,2 ve 0,5 olarak yüzde 3’ün üzerinde devalue etti. Daha sonra ise hareketin anakara dışında olan kısmına
karşı durmak adına sözel müdahale eden Çin Merkez Bankası’na USD satarak yabancı yatırımcılar da
destek verdi.
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Yurt dışı gelişmeleri bundan sonra bu pencereden izlemeyi öneriyorum:
1.Çin’in devalüasyonu benzer bazı ülkelerde sanki yankı bulacak ve devam edecek gibi;
A- Malezya Ringit’I 1998’den bu yana ilk kez 4.0000 üzerine çıkarak 4,1213 gördü.
B- Vietnam Dong’un bandını yüzde 1’den yüzde 2’ye çekti.
2-Çin anakara ile Hong Kong’da trade eden Yuan makası açıldıkça fixing yukarı çekecektir.
3-Kur savaşları ibaresini ne kadar da sevmesem de benzer ülkeler kur ile avantaj yitirmemek
için devallere başlayabilir.
A- Hindistan Rupeesi 65.33 ile 16.9.2013 sonrası en yüksek seviyeyi gördü.
B-Endonezya Rupiahsı 13888,50 ile tarihi zirve yaptı.
C-Tayvan Doları Kasım 2013’den bu yana en yüksek seviye olan 35,5’u denedi.
4-USD/JPY paritesinde zayıflama hızlanabilir.
5-Çin’e ihracatı kuvvetli olan ülkeler için alarm (Bkz: Almanya)
6-FED bu devali de bahane olarak kullanıp faiz artışını geciktirme yoluna gidebilir, kaldi ki ilk
fiyatlamalar Altın ve 10 yıllık ABD tahvillerinde bize bunu gösterdi.
Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart hafta içinde yaptığı açıklama ile beni şaşırttı; ekonomik verilere
odaklanmadan artık faiz artışının yapılabileceğini söylerken en büyük hatası bu verilerin bundan öncekiler ile kıyaslandığında çokdaha kötü olması. Yani demek istediğim FED eğer verilere bağlı faiz kararını
artış yönünde kullanacak olsa idi bunu daha önce yapmalı idi. Gerek Porto Riko’da yaşananlar gerek Çin
FED’i düşündirmeye itecektir ve faiz artışı başka bir bahara kalacak gibi.
Bu kanıya varırken yüzde 2,30’lardan son 3 ayın en düşüğü olan yüzde 2,09’lara kadar gören ABD 10
yıllıklarını ve son can suyunu bularak 1073 USD/ounce düşüğünden 1120’leri trade eden Altın’ı
kullanıyorum. Euro’da ki USD karşısındaki güçlenmede kayıp vaka Yunanistan’ın sağladığı anlaşmalardan ziyade faiz farkı makasının açılmasının bir süre daha uzamasıdır.
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Eurogroup’un Cuma Yunanistan ana konulu yaptığı toplantı ise oldukça olumlu bir havada geçti. Yunanistan’a sunulan ve Parlementonunda sıkı desteğini alan bu paketin şu ana kadar sunulan en olumlu paket
olduğu görüşünün çıkması ve gelişmelerin de Eylül veya Ekim’de inceleneceği kararına varıldı. Bu vesile ile
beraber Çin’in devreye girmesi ile düşen FED faiz artış beklentileri hafta içinde Euro’ya ciddi bir destek
sağlayarak USD karşısında 1,1213 yükseklerini test etmemize sebep oldu.
Eurogroup’un Cuma Yunanistan ana konulu yaptığı toplantı ise oldukça olumlu bir havada geçti. Yunanistan’a sunulan ve Parlementonunda sıkı desteğini alan bu paketin şu ana kadar sunulan en olumlu paket
olduğu görüşünün çıkması ve gelişmelerin de Eylül veya Ekim’de inceleneceği kararına varıldı. Bu vesile ile
beraber Çin’in devreye girmesi ile düşen FED faiz artış beklentileri hafta içinde Euro’ya ciddi bir destek
sağlayarak USD karşısında 1,1213 yükseklerini test etmemize sebep oldu.
Haftaya açıklanacak olan veri setine baktığımızda kronolojik olarak karşımıza ilk olarak Salı açıklanacak olan
İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi çıkarken aynı gün ABD’den İnşaat İzinleri ve İnşaat Başlangıçları çıkıyor.
Çarşamba ise ABD Tüketici Enflasyonunun dışında geçtiğimiz ay yapılan FOMC Toplantısının tutanakları
açıklanacak, ancak şurda dikkatinizi bir noktaya odaklamak isterim: Bu toplantı yapıldığında Çin henüz deval
yapmamıştı, o gün ile bugün arasında ciddi fark var.
Perşembe günü bir döneme damgasını vuran hafta sonuna dek sürecek olan Jackson Hall toplantıları
başlıyor, nonevent bence. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ise işin rutin akışında zaten var. Cuma ise
kayda değer bir veri yok. Veri açısından sakin geçecek olan haftada dar bantların trade edileceği hareketlerin fazlasının majörlerden ziyade gelişmekte olan para birimlerinde olacağını düşünmekteyim. GBP/
USD’de 1,5500-1,5700; USD/JPY’ninde 124-126 izlenmesi olası bantlar iken ; Altın 1125 USD altında kaldıkça
kısa stoplarla satış fırsatı veriyor olacak gibi. Brent ise 50 USD/varil altında kaldığı sürece artan arz ve
rezervlerle hedef USD 45. Bu fiyatlamanında dünya genelinde olumsuz etkileri artarak devam etmeye aday.
iyi 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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