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Bu Hafta Piyasalarda…
Türkiye için yine son derece olumsuz her şekilde unutmak istediğimiz bir haftayı geride bıraktık. Pazartesi ve Salı günü yapılan hain terör saldırılarında 31 şehit verdik. Bu hain saldırıların sonunun gelmesini temenni etmekten başka ne yazık ki elden birşey gelmiyor. Bu olayların ekonomik emplikasyonları ise zaten
küresel sebeplerden dolayı kırılgan olan ekonomimiz üzerinde ciddi baskılar oluşturmakta. Fitch yaptığı
açıklamda Türkiye’nin kredi notunun haftaya gözden geçirleceğini açıklarken; caari açığın beklentiler kadar
düşmediğine ve aynı zamanda bozulan siyasi ortamında bu değerlendireleceğine dikkat çekti. FED’in olası
faiz arttırımına Türkiye ekonomisinin nasış reaksiyon vereceği hususunun da değerlendirmede çok önemli
olduğunun altını çized Fitch mali tablonuın ise olumlu olduğunu söyledi. Yukarıda belirttiklerimiz bizi
önümüzdeki hafta Fitch ve FED toplantılarının oldukça terletecekmiş gibi duruyor. Hafta ortasında yaşanan
toplumsal olaylar ve ciddi boyutlara gelen kutuplaşmalar ise işin esasında ne kadar ciddi boyutlara geldiğinin bir göstergesi ve Fitch’i haklı çıkaran bir unsur olarak karşımıza çıkmakta. S&P’de yaptığı açılklamalar ile iç açıcı bir tablo ortaya koymadı. FED’in faiz artışı ertelense bile (bence yüksek ihtimal) Türk şirketlerinin dış finansman erişiminin zorlaşacağını belirtirken, siyasi gerginliğin tüm 2015 boyunca sürmesinin
ihtimaller dahilinde olduğunu ve bunun da ciddi riskler beraberinde getireceğine işaret etti.
Esasında veri ve verilere bağlı olarak piyasa yorumlama kapsamı dışına çıkalı epey oldu ancak içeriden
gelen rakamlar bizi 2015’I kaybettiğimiz ve 2016 için de umudumuzu kaybetmeye başladığımızı teyid ettirecek nitelikte. Salı günü açıklanan ve beklentilerin çok altında yüzde 0,3 artış gösteren Temmuz ayı takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretimi moralleri bozdu. Perşembe günü gelen Büyüme ve Cari Açık
verileri kısmen kafa karıştırıcı idi. Cari Açık’ta daralma beklendiği kadar hızlı olmamasına rağmen
(Temmuz=3,15 milyar USD), 2. Çeyrek’te sabit fiyatlarla büyüme ise beklentilerin oldukça üzerinde hatta
şaşırtıcı derecede yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. Esasına bakılacak olursa Cari Açık ile Büyüme arasındaki
ilişki de bir kez daha gözler önüne serildi. Verinin olası olumlu etkisi ise aşğıdaki paragrafın içeriği doğrultusunda kayboldu:
Haftanın sonlarına doğru (Perşembe) zaten içsel sebeplerden kırılgan olan piyasalarımızda USD TRY
kaşısında 3,0630 ile tarihi zirve yaptı. Bu sefer ise sebep S&P’nin Brezilya’nın notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına çekmesi oldu. Bu kararla beraber Brezilya Real’I yüzde 2,5 lar üzerinde kayıp yaşarken TRY
de en fazla değer kaybeden ikinci para oldu. Bununla beraber ülke sigortası olrak anılan Türkiye’nin 5 yıllık
CDS’leri ise son 3 yılın en yüksek seviyeleri olan 300 BP kapısına dayandı. Bu gelişmeler bize yerel
paramızın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ispat etti.
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Salı günü yurt dışında bu haftanın en önemli verisi olan Çin Dış Ticaret verisi açıklandı. Data çift taraflı
yorumlancak şekilde geldi; beklentilerden iyi ancak bir sene önceki aynı ay ile kıyaslandığında ise kötü idi.
Çin’in Ağustos ayında ihracatı bir sene önceye nazaran yüzde 6,1 düşerken (-6,6%), ithalatı ise bir seneye
önceye göre yüzde 14,3 geriledi. Dış Ticaret fazlası ise an itibarı ile yaklaşık 57,8 milyar dolar olarak
gerçekleşti. Geçen seneye nazaran ihracatını yüzde 2 arttırmayı hedefleyen Çin’de ABD haricindeki ülkelerde
ki talep daralmasından dolayı zor karşılanacak gibi gözükmekte. Sene başından beri büyüme hedefine
ulaşmak için 5 kez faiz inidren bir de sürpriz bir şekilde para birimini devale eden Çin’de bu hedefte tutmayacak gibi; hatta bazı büyük yatırım bankalarından resesyon uyarıları da gelmeye başladı. Geçen ay ihracat
rakamının düşmesindne sonra deval kararı veren Çin’in bu kez bu karardan imtina etmesi olumlu algılanmış
dahi olabilir. Ancak hisse piyasalarındaki önlem niyetine atılan polisiye adımlar genelde serbest piyasa
şartlarında ciddi baskı oluşturmakta. Önümüzdeki hafta yapılacak olan FED toplantısında çıkması olası bir
faiz arttırım kararı ile birlikte küresel anlamda piyasalar üzerindeki en büyük risk Çin. Çin Merkez Bankası bu
geçtiğimiz hafta açıklanan ve döviz rezervlerinin düştüğünü göstern veriden sonra bu sefer de döviz
piyasalarına forward (vadeli) işlemler üzerinden müdahale etmeye başladı. Sonuçlar umut vermekten uzak
kaygı vermeye yakın olarak yorumlanabilir.
Öte yandan İngiltere Merkez Bankası, BOE beklendiği gibi faizleri sabit bırakırken; oylamanın bir önceki gibi
8:1 çıktığını gördük. Burdaki sabit fikrimi korumaya devan ediyorum: İngiltere faiz artışını ABD Merkez Bankasından sonra ama daha fazla yapacağından GBP/USD ve özellikle GBP/EUR paritesinde yönün yukarı
olacağını düşünüyorum.
Bu hafta tabii odak noktası neticesi Perşembe açıklanacak olan ABD Merkez Bankası FED toplantısı olacak.
Emtia fiyatlarından paralara kadar tüm piyasaları etkileyecek olan bu kararda ben değişiklik olmayacağını
bekliyorum. FED sürpriz bir şekilde faizleri arttırdığı takdirde tepki olarak ABD doları hem major hem de
gelişmekte olan para birimleri karşısında başlangıçta değer kazanacakken, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde
artış fiyatlarında ise düşüş görülecektir. Son zamanlarda en son bir yukarı daha yapan Ounce Altın’da sene
sonu beklentim herşey böyle kalırsa 1060 USD/ounce ancak sürpriz bir faiz artımı bu hedefi de 1000 USD
altına çekecektir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin borçlanma maliyetlerini de olumsuz etkileyecek olan
bu karar kanaatimce Aralık sonrası yani 2016’ye ertelenecek gibi.
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Veri tarafında bizleri bu hafta oldukça hafif bir takvim bekliyor. Pazar siz bu raporu okumadan önce Çin’de
Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlar açıklanacak. Pazartesi günü Avrupa Bölgesi Sanayi Üretimi ve Salı
İngiltere’nin Ağustos ayı TÜFE’si ile ABD’den son derece önemli olan Perakende Satışlar verisi ile Sanayi
Üretimi ile Kapasite Kullanım Oranları gelecek. Çarşamba FED 2 günlük toplantısına başlarken ABD ve
Avrupa’dan Tüketici Fiyat Endeksleri açıklanacak. Perşembe tek faiz kararı verecek banka FED değil; sabah
erken saatlerde değiştirmesini düşünmediğim SNB, İsviçre Merkez Bankası kararı karşımızda olacak.
Hiç şüphesiz en önemli gelişme FED toplantı neticesi; ama altını çizerek tekrar ifade etmek isterim ki; mühim
olan FED’in bu kararı ne zaman vereceğinden ziyade arttırımlara başladıktan sonra nereye kadar gideceği.
Neyse bekleyip göreceğiz.
Herşeyden önce sıhhat, sağlık ve huzur ve barış içinde bir hafta geçirelim.

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.
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