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Bu Hafta Piyasalarda
Tüm hafta boyunca yaşanan ekonomiye dair gelişmeler beklentiler dahilinde olsa da fiyatlamalardaki dalgalanmalar; özellikle iç piyasalarda aşırı idi. Hafta başlamadan geçen hafta 2 önemli gelişmeye dikkatinizi
çekmeye çalışmıştık: 1. Perşembe günü sonucu açıklanan ABD Merkez Bankası FED’in FOMC (Açık Piyasa
İşemleri Komitesi) toplantısının sonucu, ve 2. Fitch’in Cuma günü ülkemizin notu için yapacağı açıklama.
Her ikisinde de ; birinde beklentim diğerinde ise dileğim gerçekleşti. İk olarak tüm dünyayı yakından
ilgilendiren FED toplantısına gelelim. FED faizlerde bir değişikliğe gitmedi; 2 senedir ben 205 ve FED’in
sabit kalacağı beklentimi değiştirmedim. Ancak aynı zamanda son senelerde piyasaları ‘forward guidance’
yani ‘sözel yönlendirme’ ile rapta zapta almış olan FED’den olası faiz artırımına dair bir ipucu ya da bir tarih
beklemek de doğru olmazdı, zaten FED’de böyle birşey yapmadı. Ancak beklentilerin aksine ki ben o
beklentilere hiç anlam veremiyorum: ‘eğer faiz arttırsaymış güvercin bir mesaj verirmiş; yok eğer arttırmazsa çok şahin konuşurmuş’ FED’in piyasaları memnun etmek gibi bir motivasyonu yok; FED ser verdi
sır vermedi. Öğrendiğimiz tek şey 4 üyenin 2015 yılında faiz arttırımı istemediği; ancak bu da bir şey ifade
etmiyor. FED tam da dediğim gibi küresel ekonomik gelişmelerden çekindiğini açıklarken faiz arttıramama
kararını da yaratılamayan enflasyona bağladı. Yani anlayacağınız eğer Çin kaynaklı bir aşırı düzelme söz
konusu olmaz ise ki zor hatta oldukça zor, faiz artışını görmek içn 2016 en erken ihtimal olarak karşımıza
çıkıyor. Hele düşük giden ve daha da düşmesi muhtemel enerji ve emtia fiyatları da ileriye dönük enflasyon
beklentilerini aşağı çekiyor. Beklenen bir netice gelmesine rağmen FED toplantısı arkasından hemen bazı
değişik fiyatlamalar gördük; hafta içinde iç gelişmelerin de tetiklemesi ile tarihi zirvesini 3,0696 TRY/USD de
deeyen Türk Lirasi azalan FED baskısı ile toplantıya 3,0150 seviyelernden girip 29800’in hemen altını gördü.
Ancak belli bir keism tarafından kaçınılmaz son olan faiz artış ihtimalinin Ekim ve Aralık’ta da gündemde
olacak olması ile beraber tekrar 3 TRY üzerine attı. Bu algı tüm dünya ve İstanbul Borsasına’da yansımıştı
ki; Ali Babacan’ın Milletvekilliği aday adaylığını kabuş etmesi hem TRY’e destek verdi hem de BIST-100
endeksini 75,000’nin hemen üstüne taşıdı.
Yukarıda bahsettiğimiz gelişmeler (1 ve 2) beklediğimiz ve umduğuuz şekilde sonuçlanıp piyasalara yön
verirken; tüm bunların dışında Ali Babacan’ın dönüşü beklenmedik ama piyasalar tarafından son derece
olumlu karşılanan bir gelişme oldu. Ali Babacan’ın seçim sonrası görevi eğer AKP hükümeti kurmakla vazifelendirilirse ne olacak piyasaların alıp satacağı bir beklenti olacak. İkinci olay ise Fitch’n Türkiye kararı
idi. Hatırlarsanız birşey diyordum: ‘haber olmaması bazen iyi haberdir’ diye; neticede Fitch notumuzu ve
görünümümüzü olduğu gibi bırakırken içten içe korktuğumuz bir not indirimi ve emplikasyonlarından bizi
korumuş oldu. Bu derecelendirme kuruluşlarının bazı kararları ülkemiz adına çok tartışmalı olmuştur ve
bazen gerçekten anlam veremediğmiz kadar hızla notumuzu indirirlerken arttırmak için de hiç o kadar aceleci davranmamışlardır. Ancak bu sefer gerek ekonomik gerek jeopolitik durumu göz önüne alıp da
olumsuz bir karar verselerdi çok da diyecek birşeyimiz kalmazdı. Ama en azından anlaşılan seçimlere kadar bizi rahat bırakacakları.
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Bu gelişmeler dışında yurt dışında bazı önemli veriler de gündem yaratsa da fiyatlamalar FED beklentisi ile
çok dar alanda gerçekleşti. EUR/USD paritesi tüm haftayı 1,1460 ki o da FED toplantısının hemen ardından
stoplarla gelinen bir nokta idi ile 1,1210 arasında geçirdi. Hafta başında açıklanan Avrupa Bölgesi Sanayi
Üretimi rakami 1,9% ile beklentilerin çok üzerinde kalırken Avrupa hakkında acabamı dedirtirken yükselmeyen ve 0% olarak gerçekleşen TÜFE ile kısa zamanda gerçeklere döndük. ABD’de faiz kararı ekonomik verilere göre verilecek, ancak sıklıkla söylediğim gibi veriler artık eskisi gibi beklentilerin çok da üstünde
gelmiyor, haftanın en önemli verisi olan ABD Perakende Satışlar verisi beklentilerin hatt altında kaldı.
Yaratılamayan enflasyon bu ay tekrar açıklanırken , ABD Sanayi Üretimi beklenenin üzeride geldi. Salt verilere göre hareket etse ya da edecek olan bir FED bundan 6-7 ay önceki verilerle çok daha rahat faiz arttırabilirdi; artık istihdam ve sürprizlere açık olan GDP (GSYIH) verileri dışında ABD ekonomisinin tek başına
sürdürülebilir şekilde iyileşme ibarelerini görmemiz zorlaştı.
Bu hafta çok kısa bir haftaya merhaba diyoruz, yurt dışında açıklanacak veriler dışında Pazar yapılan Yunan
seçimleri de piyasaları etkileyecektir. Önemli olarak adlandırabileceğimiz verilerin ilki Çarşamba günü Çin’in
Caixin Eylül ayı Üretim PMI, ABD’nin Markit Üretim PMI ve Avrupa Merkez Bankası, ECB’nin Başkanı Draghi’nin konuşması olacak. Perşembe ise Alman IFO ile ABD’den Dayanıklı Tüketim Mal Siparişleri ve Yeni Ev
Satışları açıklanacak. Yani esasında bu veri açısından zayıf hafta bizim için avantajlı; çalışmadığımız
günlerde verilere bağlı yüksek volatilite beklemeyeceğimiz bir hafta olacak.
Ancak haftanın en fazla bekleneni ise Salı günü yapılacak olan TCMB Para Piyasası Kurul toplantısı olacaktır. ABD FED’in sabit kalması ile rahatladığını düşünen ama beklenenin ötelenmekten başka birşey yapılmadığını anlayacağını umduğum Merkez bu kez birşey yapmayacaktır. Ancak FED her zaman dile getirdiğim
gibi piyasalarda Democles’in kılıcı gibi durmakta, Merkez Banka’mızın FED’in arkasından gitme lüksü yok;
olası bir faiz arttırımına karşı biz önceden tedbir almalıyız. Bunu derken bu toplantıda TCMB’nin faizlere
yönelik bir adım atmaycağını düşünüyorum. Almış olduğunu düşündürtmeye çalıştığı likidite ve geçerliliği
olmayan önlemlerin piyasalara etkisi sıfır; döviz satarak müdahale söz konusu olamaz hem rezervler az hem
de öte tarafta isteyen bire yüzlerden başlayıp bire bilmem kaçyüzlere giden kaldıraç kullanıyor; geri kalan tek
bir yöntem var o da politikacılar tarafından çok cazip görülmüyor. Olası hükümet kurulumlarında yer alacak
olan bir AKP’de Ali Babacan sürprizi Merkez Bankası’na ne gibi açılımlar sunacak? Piyasalar da Ali Babacan’ın aktif katılımını bile alım/satıma konu edecek; buna göre pozisyonlanacaktır. Uzun lafın kısası: TCMB
bu hafta hiçbir şey yapmaz.
Fiyatlamalara baktığımızda emtiyalarda aşağı yönlü hareketin devamını ben şahsım adına bekliyorum; 1125
USD altına kırılırsa Ounce satış içn fırsat verebilir; direnç 1160 USD’de. Brent ise 50 USD seviyelerinde satış
imkanı verirse karlı bir işlem olabilir. Senenin bence geri kalanının yıldızı GBP olacak gibi. Haftayı haftanının
yükseklerini (1,5658) test ettikten sonra 1,5530 lara geri çekilerek kapatan İngiliz poundu yükselmeye aday.
Hep dediğim şu: FED faiz arttırmadan İngiltere Merkez Bankas, BOE faiz arttırmaz ama arttırmaya bşlayınca
daha seri ve fazla haretket edecektir diye bekliyorum. 120 JPY/USD altında da orta vadeli USD alışları cazip
gibi duruyor.
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BIST-100 dolar bazında ucuzladı hasebi ile 70,000 düşüklerden haftanın son günü 75,000 denese de; Ali
Babacan sürprizi bu kısa haftada fiyatlara yansımaya devam edecektir. Küresel borsaların da kapanışlarını
göz önüne alırsak FED’in kalıcı etkisi ile kısa haftanın positif bir haftaya dönüşmesi zor.
Ülkemizde sakin, huzur ve barış dolu bir hafta temeni ederken, herkesin Mübarek Kurban Bayamı’nı en
içten dileklerimle kutluyorum .
İyi Haftalar Dilerim…
Okan BÖKE

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.

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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