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Bu Hafta Piyasalarda…
Geçtiğimiz haftasonu Ankara’da yaşanan feci olayın piyasalara yansıması Pazartesi günü beklediğim gibi olmadı. Yurt dışından gelen olumlu havanın satın alınması beni oldukça şaırtırken aynı zamanda bu tür facialar karşısında ne kadar duyarsılaştığımızın bir göstergesi oldu. Bir kez daha böyle olayların tekrarlanmaması arzu ve isteğimi beyan ederken; tüm kaybettiğimiz
vatandaşlarımıza tekrar baş sağlığı diliyorum.

Hafta boyunca gerek gelen veriler olsun gerek yapılan yetkili ağızların açıklamaları olsun; piyasalarn ABD Merkez Bankası,
FED’den gelecek olası bir hareketi 2016 başlarına ertelediğini bizlere gösteriyordu. Şahsım adına konuşmam gerekirse ben
204’den bu yana FED’in en erken 2016’da faiz arttırma sürecine başlayacağını savunuyordum. Yeri gelmişken altını çizmekte
fayda var k; bundan yaklaşık 8-9 ay önce gelen ABD ekonomik verileri bir faiz artışını daha fazla destekler nitelik ve güçte idi.
Tabii az sonra bu hafta açıklanan verilerde hayal kırıklığı yaratanları da göreceksiniz. Bir de tabii bunların dışında gün geçtikçe
daha da fena bir duruma gelen başta Çin olmak kaydı ile küresel ekonomi görünümü de var.

Çin gün geçtikçe dünya ekonomisine lokomotif olması beklenirken, ciddi bir tehdit unsuru olma yolunda ilerliyor. Önümüzdeki
hafta en öenmli veri hiç şüphesiz Pazartesi açıklanacak olan Çin’in 3. çeyrek yıllık büyüme rakamı olacak. Yüzde 7 ümitlerinin
çoktan suya düşmüş olduğu günlerde beklenti yüzde 6,8 civarında. Bu rakamın altında gelecek olan bir büyüme rakamı dünya
ekonomisinin içler acısı halini gösterecekken öte tarafta borsalara yeni bir alım dalgası da getirebilir. Çin’den gelecek bu rakam
Pazartesi siz bu raporu ourken gelmiş olacak ve belki de birçok strateji de Çin büyümesine bağlı yapılacak. Ama geçen haftaya
baktığımızda açıklanan Çin verileri bize bu veriye fazla umut bağlamamız gerektiğine işaret ediyor. Çin’de ekonominin lokomotifi olan Dış Ticaret rakamları Eylül ayında işlerin fena halde sarpa sardığını gösteriyordu. İthalat Eylül’de yüzde 17,7 gerilerken;
ihracat ise yüzde 1,1 geriledi. Çin’in Eylül enflasyonu ise beklenen yüzde 0,5 in altında yüzde 0,1 olarak gerçekleşti. Dolayısı ile
büyümede olumlu bir sürpriz beklemek bence hayalcilik olacaktır.
ABD’den gelen veriler de FED’in sıkılaştırma yönünde elini rahatlatır gibi değildi. Sırası ile açıklanan Üretici Enflasyonu yüzde
0,2 lik bir düşüş beklenirken yüzde 0,5 düştü, Daha önceki aylarda oldukça positif taraflarda seyreden Perakende Satışlar da
yüzde 0,1’lik bir artış ile beklentileri karşılmaktan uzaktı. Bu iki veri FED’e ters etki ederken; Perşembe günü açıklanan İşsizlik
Başvurları 45 yılın en düşük seviyesini gördü. Tüketici Enflasyonu ise beklentilerin üzerinde gelerek piyasadaki kafa karışıklığını
arttırdı.
Ancak Almanya’da açıklanan ZEW rakamları olsun; İngiltere enflasyonu olsun dünyanın henüz topyekün bir sıkılaştırmadan
uzak olduğu şeklinde. Japon Merkez Bankası Başkanı Kuroda hala daha ilave genişleyebilme hesabı yapıyor. Tüm bunlar ışığında size vazifem olarak FED Fund fuureslara bakarak Ekim ve Aralık toplantılarında faiz artışlarının oranını sunmam lazım.
Ekim toplantısında bu olasılık yüzde 10 altına gerilmişken Aralık için ise yüzde 30’lar fiyatlanmakta. Ancak kendi görüşümü bir
kez daha her iki toplantıdan da birşey beklemediğimi dile getirerek açıklamak isterim.

Yurt içinde ise geçtiğimiz hafta açıklanan ve beklenenden kötü gelmesine rağmen bu seviyelerde görmeye alışık olmadığımız bir
Cari Açık rakamı vardı. 165 milyon dolar gelen açıkta benim şahsi görüşüm hafif bir artı görmemiz yönünde idi. Cumartesi yaşanan Ankara saldırısından sonra ciddi bozulan bir fiyatlama ile başladığımız hafta yurt dışındaki olumlu havanın etkisi ile Türkiye’de de terse döndü. BIST-100 endeksi 80,000 üzerini 80,383 ile gördü. Tabii benzer fiyatlama TRYe de ynsıdı. USD TRY
karşısında 2,8760 düşüklerini test etti. 45 yılın en düşük İsşzilik Başvuruları ve nispeten beklenenden yüksek gelen ABD TÜFE
rakamları gene kafalarda acabalar yaratınca hafta USD/TRY’de 2,9000’a yakın seviyelerden gerçekleşti. Yurt içinde hiç şüphesiz en önemli fiyatlama belki de uzun zaman sonra Sabit Getirili Menkul Kıymet yani bonolarda gerçekleşti. Gösterge kağıtta
10,45% bileşik seviyelerine gerilememizin kalıcı olup olmadığını bu hafta göreceğiz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Bu hafta tabii yurt dışı verileri izliyor olacağımız kadar içeride Çarşamba günü yapılacak olan TCMB Para Piyasası Kurul toplantısına
odaklanacağız. Herhangi bir para politikası değişikliği beklememekle beraber Merkez Bankası’nın kronik enflasyon üzerindeki yorumları
faiz için ileriye dönük belirleyici olacaktır. Yurt dışındaki positif havadan istifade ederek önceden anons ettiği sadeleştirme yönünde birşey
yaparmı yapmazmı ona da bakıyor olacağız. Ama genel anlamda bir değişiklik beklemiyorum. Daha ziyade yurt dışı gelişmeler TRY’e bu
hafta yön verecek. Fitch’in Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarında yeni birşey beklememekle buranın belki de’haber yok iyi haber’
mantığı ile fiyatlanması olası olabilir.
Salı günü ABD’den Konut başlangıçları ve İnşaat İzinleri açıklanacak. Perşembe gündem yoğun Avrupa Merkez Bankası , ECB toplantısı
dışında ABD’den Varolan Ev Satışları ve Ev Fiyat Endeksi karşımıza çıkacak. Cuma ise Çin’in Üretim PMI rakamı gelecek.
ECB sürpriz ilave alım açıklayacağını sanmıyorum ama olursa eğer bu Euro’nun bir kısım değer kaybını beraberinde getirebilir. Geçen
hafta FED olasılığının azalması ve stopların da trigger etmesi ile beraber 1,1495 düşüüğünü gören USD daha sonra toparlayarak 1,1330
seviyelerine geri geldi. Önümüzdeki haftada da ECB’den bir sürpriz çıkmassa eğer 1,12501,1450 içinde ‘range-bound’ hareket edeceğimizi sanıyorum.
GBP tarafında hem USD hem EUR tarafında long stratejilerimiz bu hafta doğru yolda ilerliyor. 1,5470 ve 0,7320 izlenmesi gereken kritik
seviyeler.
Petrol tarafında artan arz ve yavaşlayan talep nedeni ile short olduğum ve 44 USD/varil hedefledğim Brent petrol de bu hafta ortası aşağı
yönlü sinyaller gelmeye başladı. Altın ise satış noktası 1125 USD/ounce üzerine çıkınca satış eğilimi faiz artışı olmayacak beklenitisi ile
yükseldi; ancak kritik 200 günlük Hareketli Ortalaması olan 1176,52 USD/ounce altında kapanış yaptı. Daha ziyade faiz beklentileri fiyatlanacak; ancak düşerken de kritik olan 1180 şimdi de yukarı bir hareket için ciddi bir direnç. Verisi ile toplantısı ile hareketli bir hafta bizleri
bekliyor. Herşeyden önce barış ve huzur içinde geçecek bir hafta diliyorum.

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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