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Bu Hafta Piyasalarda…
Piyasaları iki yönden ele almakta fayda var.Dünya ekonomisinin ekonomik gelişmelere verdiği/vereceği
tepkiler ile aynı ekonominin dünyada yaşanan terör olaylarına vereceği tepkiler. Geçtiğimiz hafta açıklanan
ABD istihdam verileri kelimenin tam anlamı ile ben katılmasam da piyasalar ABD Merkez Bankası FED’in
olası bir faiz arttırım ihtimalini yüzde 70’e yakın bir olasılıkla fiyatlamaya başlamıştı. Tabii diğer ekonomik
veriler başta ABD’nin yaratamadığı enflasyon ve sıkıntılı büyüme göz önüne alındığında bu beklentinin
esasında içinin şimdilik boş olduğu görüşü hakim oluyordu. Bir de üstüne üstlük Çin başta olmak kaydı ile
büyüyememe ve dezenflasyon ile cebbeleşen dünya da ABD’nin dünyaca ünlü Merkez Bankası FED’in elini
kolunu bağlamaya yetiyor da artıyor.
Yazımın en başında dediğim gibi dünyada ardı arkası kesilmeyen terör olaylarının en sonuncusuna Cumartesi akşamı Fransa’nın başkenti Avrupa’nın göbeği Paris’te şahit olduk. An itibarı ile 132 kişinin
hayatını kaybettiği bir ortamın tüm ekonomik beklentileri de bozacağı bir ortamda FED acaba faiz arttırma
cesaretini kendinde bulabilecek mi? Ben sanmıyorum.
İlk olarak bu hafta açıklanacak olan verilere bir bakalım. Hafta Japonya’nın 3. Çeyrek büyüme rakamı ile
başladı. Yüzde 0,2 yıllık bazda küçülmesi beklenen ekonomi yüzde 0,8 gibi beklenenden çok daha fazla daraldı. Perşembe günü yapılacak olan Japon Merkez Bankası, BOJ’un toplantısında ilave gevşemeler daha
fazla fiyatlanabilir hale geldi. Faizlerde yapacağı fazla birşey olmayan BOJ bence sürpriz olmayacak bir
hamle ile para tabanını genişletebilir. Terör saldırısından sonra güçlenen JPY’nin hareketinin sınırlı kalması
kanımca bu beklentiden.
Diğer bir büyüyememe ve özellikle enflasyon yaratamayan bir bölgede Avrupa. Yüzde 0,1’lik bir artış
göstermesi beklenen Avrupa Tüketici Enflasyonu beklendiği gibi gelmesine rağmen orta vadeli hedeflerin
çok uzağınd. Bu hafta parasal olmayan toplantılar yapacak olan Avrupa Merkez Bankası’nda gözler esasında Cuma günü Başkan Draghi’nin yapacağı toplantıda olacak. İlave gevşeme yani daha fazla montanda bono alım sinyali verilirmi; bakacağız. Bence bu toplantıda olmasa da sonraki birkaç toplantıda kaçınılmaz
gibi gözüküyor.
Hafta sanki enflasyon haftası; bu kapsamda ABD ve İngiltere Tüketici enflasyonları da bu hafta açıklanacak
ve zannedersem enflasyon yaratamama problem devam ediyoru gösteren veriler ile karşılaşacağız, işte bu
yüzden faizlerde ABD FED bu sefer de sabit kalcak gibi düşünüyorum. Veri tarafında Çarşamba günü ABD
Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanımı da açıklanacak olan veriler içinde ancak belki Çarşamba’nın en önemli konusu hiç şüphesiz spekulasyonlara yol açan son FED Toplantı tutanaklarının açıklancak olması. Ancak
burda da dikkatinizi çekmek istediğim diğer bir unusr da bu toplantının Paris saldırından önceki toplantı
tutanakları olduğu. 16/17 Aralık toplantısı için yapılan ciddi algı operasyonunu 2 hafta önceki özel notumda
da paylaşmıştım.
Dünya piyasalarında duyarsızlık hakim; zira önceki senelerde böylesi terör ya da jeopolitik olaylarda
‘güvenli liman’ diye adlandırılan USD 10 yılıklar; CHF, JPY ve Altın talebinin artması gözle görülür bir boyutta olurdu. Japon Yeni’ni az önce yazdığımız sebeplerden anlıyor olabilsek de kayıtsız kalan CHF ile sadece
USD 10/ounce artan bir Altın fiyatı bu düşüncemizi destekler nitelikte. Saldır öncesi 2,30% bileşik seviyelerinde trade eden 10 yıllık ABD tahvilleri ise sadece yüzde 2,24 seviyelerine gevşedi.
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Daha önceki yazılarımızda dile getridiğimiz gibi Brent Petrol fiyatında hedefimize ulaşmak üzereyiz. Brent
USD 50/varil seyrederken USD 42-43 bandına geleceğimizi söylemiştim ve Fransa ve diğer müteffiklerinin
petrol alanlarına saldırılarına rağmen bu piyasada düşük fiyatlar bandımızın üst kısmını görecek gibi.
Pazartesi günü içeride yapılan Hazine ihalelerine gelen düşük teklif yabancı algısı tarafından olumsuz.
Faizlerde tek haneli rakamları (seçim sonrası) görmemize rağmen gerek FED kaygıları gerekse Türkiye’nin
teröre yakın olaraqk algılanması sebebi ile tekrar 10,35% bileşik seviyelerine yükseldi. TRYT ise gene benzer sebepler ile 2,8580 Cuma görüldükten sonra tekrar 2,88 üzerine çıktık. Cuma’yı da düşerek 81,878 seviyesinden kapatan BIST-100 de olumlu havayı kaybetmiş gibi duruyor. 81,500 seviyesi altında yaşanacak
kapanışlar ve başta DAX olmak üzere eğer Avrupa borsalarında bozulma süre gelirse, BIST-100 piskolojik
destek olan 80,000 seviyeleri tekrar gündeme gelebilir. Ancak tabii tüm küresel gelişmeler dışında biz Türkiye’de de bir büyüyememe problem yaşayabiliriz.
Hatırlarsanız daha önce yazdığım Ali Babacan hamlesinin piyasalarca ne kadar olumlu etki yarattığını ama
olası bir mevcut hükümette icracı olarak bulunmaması halinde bunun olumsuz algılanabileceği de önemli
bir faktör olarak önümüzde bulunmakta.
Terörsüz, mutlu ve sağlıklı bir hafta dilerim.
Iyi 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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