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Bu Hafta Piyasalarda…
Haftanın tamamı esasında geçen hafta da dile getirdiğim gibi tamamen tatil havasında geçmeliydi; en
azından küresel piyasalarda. Normal şartlar altında Aralık ayının ikinci haftasından sonra ‘trader’ların defter kitabı kapatıp prim beklerken önümüzdeki senenin stratejilerini çalıştığı zamanlardır. Ama bu kez durum
biraz farklı esasında biz Aralık aylarında ‘çalkantılara’ alışığız da dünyada neler oluyor dersek karşımıza en
net şekilde uzun zamandır piyasaları meşgul eden ABD Merkez Bankası, FED çıkıyor. Yaklaşık 12 aydır
faizlerde sıkılaştırmaya gitmesi beklenen ve para politikalarını normalleştirmeye başlaması umulan FED bu
adımı bir türlü atmadı. Çok uzun zaman önce aşırı büyüyen bilançosunun büyüme hızını yavaşlatmak için
‘varlık alımları’nı durduran FED faizlerde atacağı normalleşme adımını bekletiyor, zira baktığı veri setinden
sadece ‘istihdam’ tarafı umut vaad etmekte. Süratle ve giderek ivmelenerek düşmekte olan enerji fiyatları
da ABD’de tüketicilerin azalan güveni ve bununla beraber düşen harcama istği ile birleşince yaratılmak
istenen enflasyon hedeflerin çok altında kalmaya devam ediyor. Ancak gelinen nokta o kadar vahim ki,
piyasalar tamamen Merkez Bankaları güdümlü hareket ediyor ve şu anda da FED’in yapması gereken şey
piyasalar için faizleri arttırmak. Hatırlarsının geçen hafta Avrupa Merkez Bankası, ECB hem faizleri düşürdü,
hem de tahvil alım programını uzattı, ama ona rağmen piyasaları memnun edemedi.
16 Aralık’ta en nihayet şu uzun zamandır beklenen kararı göreceğiz. Artık piyasalar için bir ABD Merkez
Bankası faiz artışı ‘umut ışığı’ niteliğini taşıyor. FED böyle bir karar alırsa dünyada en azından bir yerde
işlerin düzelme yolunda olduğu algısı hakim olabilir. Hatta geçen hafta İsviçre Merkez Bankası, SNB faizleri
değiştirmeyerek -0,75% seviyesinde sabit tuttuğu toplantı neticesinde yaptığı açıklamada FED’in olası bir
faiz artışının çok fazla dalgalanmaya neden olmayacağını hatta bu normalleşmenin olumlu sinyaller
gönderebileceğini belirtti. Yeri gelmişken bir kez daha altını çizerek söylemekte fayda görüyorum, FED hele
en son gelen istihdam verisinden sonra faizleri arttırmaması gerekirken arttıracaktır. Bu faiz artışı 15 BP ya
da altında olursa piyasalar tarafından gayet olumlu algılanacaktır.
Tabii tüm bunlara rağmen bile yılın sonuna yaklaştıkça yurt dışında yaşanan volatiliteler azalmaya başlıyor;
yani tüm geçtiğimiz hafta boyunca EUR/USD paritesinide range 1,0880-1,1040 olurken Ounce/USD (Altın/
USD) çaprazında dalagalanma boyu 21 USD ile sınırlı kaldı. Haftanın hiç şüphesiz en volatil emtiyası Petrol
idi. Şubat 2009’dan bu yana gördüğü en düşük seviyelerden işlem gören Brent’de hatırlarsanız sizleri bu
düşüşe karşı çok önceden (Brent 52 USD trade ederken) uyarmıştım. 4 Aralık’ta yapılan OPEC toplantısında
üretim kısıtlamamasına gidilmemesi ve kotaların serbest bırakılması da Petrol’un aldığı son darbe oldu;
burda tenzih etmek isterim ki üretimin kısılması da Petrol fiyatlarını yukarı doğru baskılamaz zira üretilen
Petrol’e büyüyemeyen dünyanın ihtiyacı yok. Günlük OPEC üretimi 31,695,000 varil iken OPEC’in düşündüğü günlük ihtiyaç sadece 30,800,000 varil. OPEC’in üretim kısmamasına karşı çıkan Cezayir, İran, Venezuela ve Ekvator artık bu fiyatlardan en kötü etkileri hisseden ülkeler olarak karşımıza çıkıyor. Unutmadan
söylemekte fayda var, düşen petrol fiyatları Türkiye için bir yere kadar olumlu sonrasında ise satın alma
gücü düşen ve bizden ithalat yapan ülkeler ile ticaret hacmimiz tehlikeli şekilde düşüş trendine girerler.
OPEC toplantısı ardından çok önceden öngördüğüm bandın altına yakın trade etmesini beklediğim petrol
üretim üst kotalarının da salınması ile artık USD 40/varil altında işlem görmekte. 40 USD üzerine çıklımadığı
takdirde yeni hedef 33 USD/varil.
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Asıl çalkantı bizim lokal piyasalarımızda, inanın ki sebebi de zerre kadar FED, ECB ya da benzeri değil.
Sadece artan jeopolitik gelişmeler. Rusya’nın bitmek tükenmek bilmeyen krizi derinleştirme çabalarına
mesafeli davranan Türkiye Perşembe de Irak problem ile karşı karşıya kaldı. Veri tarafından bakıldığında
çok iyi bir gün olması gerekirken en sert satışlar ile kapanan bir gün ve devamında Cuma geçirdik. 64.
Hükümet programının aşırı populist bulunması ve kaynak problem doğurabilecek olması algısı ilk satışı
getirdikten sonra algoritmik satış yiyen piyasa günü yüzde 2’nin üzerinde zarar getirdi, akşam da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak’tan askerlerimizi çekmeyeceğimize yönelik açıklamaları 2,9040 seviyelerine kadar güçlenen TRY’yi de ciddi manada zedeledi. Cuma sabah açılışta 14 Ekim’den bu yana en
yüksek seviye olan 2,9800 TRY/USD üzerleri görüldü. Ama Gelişmekte Olan Piyasalarda tehditler ya da
oyun değiştiriciler bazı zamanlarda lokal olarak da kalmıyor ve bir diğer ülkede olan gelişme kartopu misali
diğer ülkeleri de etkisi altına alıyor. GüneyAfrika’da Maliye Bakanı’nın görevden alınması ve yerine tanınmayan birinin atanması bildiğiniz bir krize yol açarken Güney Afrika’da diğer bizim gibi ülkeleri de çok olumsuz
etkiledi. Geçtiğimiz haftayı 14,50 ZAR/USD seviyelerinden kapatan Güney Afirka Randı bu olumsuzluklar
karşısında Cuma günü 16,05 düşüklerini test etti.
Esasında 24. Çeyrek üstüste büyüyen ve sabit fiyatlarlayüzde 4’lük bir GSYIH artışına 3. Çeyrekte imza atan
ve Cari Açığı’nı senelik bazda 38.1 milyar USD’ye gerileten Türkiye’de fiyatlamanın daha değişik olması gerekirdi. FED tarafından bakıldığında ise fiyatlamaların içine tamamen yansıyan ve hatta yapılmadığı takdirde
olumsuz yansıması mümkün olan bir ABD beklentisi varken. Seçim sonrası 2,75 TRY/USD seviyelerine kadar güçlenen bir TRY varken neden buraya geldik. 1) 2.7500 yanlıştı ve piyasa tarafında short covering
amaçlı hızlı bir şekilde kullanıldı. 2) Türkiye’nin odak noktasında olduğu jeopoliitik gelişmeler. Demek istediğim bu gerginliklerde sükünetin hakim olması ile beraber 20 ve 50 günlük hareketli ortalamaların geçtiği
2,8950 seviyelerini test edebiliriz.
Öte yandan BIST-100 tarafına baktığımız zaman uzmanlar 72,500 seviyelerinin test edilebilineceğini
söylüyorlardı; sebep aynı sebep. Değerlemeler açısından çok ucuzlayan Türk hisseleri eğer jeopolitik bir
rahatlama devreye girerse hızla 75,000 endeks değerine yükselecektir. Ancak tırmanan gerilim devam
ederse endeks olarak Ağustos’ta gördüğümüz 69,800 düşüklerini tekrar yaşayabiliriz. Tabii birde esatışların
ağırlıklı bir kısmının algoritmik olduğunu varsayıyorsak ya da hatta eminsek, düştüğü kadar hızlı çıkabilecek
bir BIST-100 endeksi ile de karşılaşabiliriz.
Geçtiğimiz hafta veri tarafında çok da yoğun olmayan bir hafta yaşadık. ABD’den beklenenden daha yüksek
gelen ama şu an pek de önemli olmayan bir İşsizlik Başvuruları rakamı gördük ve haftanın en önemli ABD
verisinde Perakende Satışlarda ise beklentiler karşılandı. Ancak ABD’de daa az yoğun bir hafta yaşarken,
Çin’den gelen veriler hayal kırıklığı yarattı. Özellikle yüzde 5 düşmesi beklenen İhracat kasım ayında yıllık
yüzde 6,8 düşüş gösterdi. Çin’de Tüketici Enflasyonu beklentilerin üzerinde yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.
Diğer bir önemli veri de Avrupa Büyümesi idi ve beklentiler doğrultusunda yüzde 1,6 olarak geldi. Moody’s
in Brezilya’nın kredi notunu olası indirim için izlemeye alması da haftanın diğer önemli ama az da olsa
beklenen bir gelişmesi idi.
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Bu hafta hiç şüphesiz en önemli beklenti ABD’de yapılacak olan FED’in Açık Para Piyasası Kurul (FOMC)
toplantısı olacaktır. An itibarı ile yüzde 78’lik bir ihtimal ile bir faiz artışı fiyatlanmakta. Bu artışın mertebesinin 15-25 BP arasında olmasını beklemekteyim. Bu aralığın dışında gelecek değişiklikler piyasalarda olumsuz
algı yaratabilir. 16 Aralık günü piyasalar inşallah bir bilinmeyenden en azından Mart ayına kadar arınacaktır.
Salı günü İngiltere’de ve ABD’de Tüketici Enflasyonları açıklanacakken Avrupa’da ise ZEW Beklenti Anket
sonuçlarını göreceğiz. Makroekeonomik very anlamında oldukça yavaş bir hafta ama ziyadesi ile FED sebepli önemli bir hafta önümüzde. ‘Buy the rumor, sell the fact; yani dedikoduyu al gerçekleşince sat’ gerçeği
bence piyasalarda hakim görüş; yani uzun zamandır 1,0750 USD/EUR spotlardan beri favör ettiğim risk reversalarda bu hafta bitmeden bir kar realizasyonu yapabiliriz.

İyi haftalar dilerim....
Okan Böke
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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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