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Bu Hafta Piyasalarda…
Terör Avrupa’da arzuladığı sonuca ulaşıyor gibi görünüyor; geçtiğimiz hafta iptal edilen AlmanyaHollanda maçından sonra geçtiğimiz hafta sonu Avrupa’nın Başkenti Brüksel’de hayatı durdurma kararı
alındı. Gerekli olmadıkça evden çıkmamaları için uyarılan Belçika halkı panik içinde,tabii bu Avrupa’nın
gerisine de sirayet edecek gibi. Öte yandan hafta sonu ABD ile Rusya arasında varıldığı zannedilen Suriye
mutabakatının ise bundan çok uzakta olduğunu gördük. ABD ‘Esat’sız bir çözüm derken Rusya ise sadece
‘politik’ bir çözümden bahsediyor. Rusya’nın Türkmenistan’da başlattığı operasyon ise gerek gerginliği
körüklemek gerekse gözdağı vermek adına ürkütücü.
Bu hafta belki en çarpıcı açıklama Siemens CEO’sundan geldi: Avrupa’nın parasal genişlemesinin hangi
amaca hizmet ettiğini anlayamadığını enflasyon yaratmak için insanların sokağa çıkıp tüketmeleri gerektiğinin altını çizen CEO bu güvensizlik ortamında bunun mümkün olmadığını söyledi; katılmamak elde
değil. Şimdi belki haftalık notlarımızın sonlarında yer verdiğimiz emtiya fiyatlarını bu aşamada konuşmakta
fayda var. Yukarıda saydığımız olumsuzluklar silsilesinde yani jeopolitik riskler altında Ounce’un (Altın)
herhalde ‘güvenli liman’ olarak 1180 USD/Ounce direncini test etmesi ve hatta kırması beklenirdi; ancak
son hafta görülen yüksek ise 1098 USD/ounce. Hep söylediğim gibi Altın 1080 USD/ounce desteğinin altına
yakın seyrettikçe ve ABD Merkez Bankası FED’in faiz arttırım ihtimali 16 Aralık toplantısında yüzde 68 seviyelerine ulaştıkça her uptick’in satış fırsatı olarak değerlendirilmesini uygun buluyorum. Brent yani
petrolde ise 51 USD/varil fiyatlarından beri Brent’in 42-44 USD bandına oturacağını söylüyorum, şimdi
piyasa bu seviyelerde. Ana sebep azalan talep zira büyüme yok ve artan Petrol rezervleri. Öte yandan Venezuella ki bu işten en büyük zararı hiç şüphesiz görmekte,yaptığı açıklamada eğer OPEC (Petrol İhraç Eden
Ülkeler) biraraya gelip önlem almadıkları takdirde petrol fiyatlarının USD 20/varil seviyelerine gerileyebileceği konusunda uyarı yaptı.
Haftalık yazıma sıradışı bir başlangıç yapmak zorunda kaldım; hemen burdan yurt içi gelişmeler ile devam
edelim. İçinde bulunduğumuz hafta ABD açısından kısa bir hafta ve bu bize de esasında hacimsizlik olarak
yansıyacak bir durum. Bu hafta Salı günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurul toplantısı var; ancak FED beklenirken ve içeride Hükümet kurulmamışken Merkez’in herhangi bir değişikliğe
gitmesini beklemiyorum. FED’in sonrasında ise başta enflasyon beklentileri olmak üzere TRY’nin durumu
TCMB’nin para politikaları seyrini etkileyecek başlıca unsurlar olacaktır. Geçtiğimiz hafta Ağustos ve Eylül
aylarında ciddi anlamda kötüleşen Tüketici Güven Endeksi seçim sonrasında tek partinin verdiği rahatlama
ile 77,1’e yükselerek Nisan 2014’den bu yana en yüksek değerine ulaştı. Ancak içeride fiyatlama bir kısım
karışık, seçim sonrasında 2,75 TL/USD’ye kadar düşen USD haftayı 2,8160’şarı görmesine rağmen 2,8300
TL’den kapadı. Dövize karşı daha kuvvetli bir duruş sergileyen TRY’nin başarısı esasında hisse
piyasalarına tam yansımamakta; herhalde ana sebeplerden biri tek parti olmasına rağmen bir türlü oluşturulamayan kabine olsa gerek. Piyasalar çok erken başlayan Başkanlık tartışmalarından ve Hükümetin
gecikmesinden rahatsız. Gösterge faizin ise hacimsiz ortamda ve başarısız ihale süreçlerinden sonra
tekraradan çift hanelere çıkması ve orda kalması (10,26%) banka hisseleri açısından oldukça olumsuz algılanmakta. Burda iki tür sonuç ortaya çıkabilir: Son çeyrekte yüzde 6,8 değer kazanan TRY bir kısım değer
kaybedebilir veya BIST-100 kazançlarını arttırarak 85 000 seviyelerine geri gelerek aradaki ayrışmayı kapatır. Herhalde ilk etapta en önemli unsur Kabine’nin oluşturulabilmesi ve Bakanlıkların dağılımı olacaktır.
Petrole bağlı düşük seyreden enerji fiyatları bizim için bir şans ancak bunu da hep söylüyorum ki; hızlı
düşen bir petrol hacimleri düşürdüğü gibi nice ticari partnerimizin alım gücünü de olumsuz etkileyecektir.
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Beklentilerime gelince ise; ben iddialı bir şekilde faizlerde bir rahatlama olmadan BIST-100’ün de rahatlayamayacağını düşünmekteyim. 80,000 desteği önemli ama seçim öncesi yükseliş trendinin başladığı 79,300
seviyeleri de (30.10) test edilebilecek konumda olacaktır. Döviz tarafında ise Pazartesi açıklanması beklenen
Kabine eğer beklendiği gibi ise 2,8000 altını görmemiz mümkün olacaktır; ancak unutulmaması gereken bir
gerçek de bu seviyelerde gelecek olan bir kurumsal talepte pariteye yön verecektir. EUR/USD paritesinde ki
gelişmeler TRY adına olumsuz olsa da ; Sepet bazında irdelediğimizde 2,9300 seviyelerinde alıcı bulan Sepet
2,8800’lere gerileyebilir (Hükümet gecikmeden kurulursa). Piyasada beklenti Pazartesi akşamı Ahmet
Davutoğlu’nun kabine’yi Recep Tayyip Erdoğan’a sunacağı yönünde; bu dahi gerçekleşmezse kısa haftada
olumsuz tepkiler görebiliriz. Yabancıların Türk Lirası varlıklara yani Sabit Getirili Menkul Kıymetlere bakış
açısı henüz değişmedi; ne hacim var ne alış; hali ile bileşik getiri benchte 10,30%. Bu benim hoşuma
gitmiyor.
Yurt dışına baktığımızda haftanın en önemli gelişmesi FED’in Ekim toplantısının açıklanan tutanakları oldu.
Ancak tutanaklardan da evvel dile getirdim ki bu toplantı elim Paris saldırısından önce idi. Söylemesi zor
ama Paris olayları da ekonomik piyasaları ciddi şekilde değiştirmiş olması. Avrupa’da zaten zayıf olan
ekonomik aktivitenin daha da zayıflayacağı gün gibi aşikar; enflasyon yaratılamıyor ve işler biraz düzelmeye
başlamışken yaşanan bu olay beklentileri olumsuz etkileyecek. Japonya’da ithalat ve ihracat rakamlarına
bakıyoruz; durum fena ihracat yüzde 13,4 düşerken ithalat yüzde 2,1 geriliyor yani ekonomi sürünüyor.
Avrupa’nın ZEW Mevcut Durum anketi 35,2 beklenirken 28,3 geliyor. Draghi (Avrupa Merkez Bankası, ECB)
Başkan ve Kuroda (Japonya Merkez Bankası, BOJ) Başkan ilave gevşemeleri herhangi bir kalıp altında masaya getirirlerken FED ne yapacak gerçekten benim merakımı celb etmekte. Sizlere komik gelecek ama ben
son 18 aydır beni doğru çıkaran inadımdan vazgeçmiyorum ve FED’in 16 Aralık’ta da sabit kalacağını
düşünüyorum. Bu arada bu mu iyi piyasalar için yoksa hareket etmesi mi o da tartışılır. Tutanaklara göre ve
sonrasında gelen alımların sebebi bu faiz artışlarının kademeli olacağı; buna da katılmıyorum; zira FED2in
faiz artışının sebebi piyasaların düzelme yolunda olduğu ve aşırı ısınmasına izin vermemek olmalı; öyle
değilmi? Isınan birşey var da acaba benmi göremiyorum? Istihdam iyi ancak yavaşlayan bir trend içinde.
Geri kalan hiçbirşey (enflasyon; perakende satışlar; konut) eskisinden daha iyi değil. Lütfen dikkatli olalım;
kaldı ki dünya o günkü halinden gerek ekonomi gerek jeopolitik anlamda çok daha kötü.
Bu hafta ABD’de Perşembe Cuma Şükran Günü’nden dolayı tatil; ve Pazartesi Japonya tatil; yani kısa bir
hafta bizi bekliyor ve Noel öncesi traderlar pozisyon kapama eğiliminde olacaklardır. Hafta esasında
sıkıştırılmış veriler ile dolu ve hepsi de önemli. Pazartesi Avrupa ve ABD’den Markit PMI verileri ile ABD’den
Varolan Ev SAtışları gelecek. SaLI İSE Almanya’nın 3. Çeyrek Büyümesi, Almanya IFO; İngiltere’nin
Enflasyon Raporu açıklancak iken, ABD’den 3. Çeyrek Büyüme, PCE Endeksi, Tüketici Güveni ve S&P Case
Shiller Eylül ayı Ev Fiyat Endeksleri gelecek. Çarşamba ABD’den Kişisel Gelirler ve Harcamalar, Dayanıklı
Tüketim Malları Siparişleri ve Yeni Ev Satışları gelecek. Bunca veri çok önemli, özellikle son zamanlarda
ABD FED üyelerinden gelen ve bu verilerin önemini daha da öne çıkaran açıklamalar ile biz bu hafta bu datay
setine odaklanıyor olacağız.
İçeride politik gelişmeleri yani gerek Kabine’nin sunulmasını gerekse piyasaların bu sunulacak Kabine’ye
vereceği krediyi izlerken; kısa haftada ABD’den akacak olan veri setine de dikkatimizi vermek zorunda
olacağız.
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EUR/USD paritesinde 16 Aralık öncesi olası bir sürpr,ze karşı ucuz OTM EUR Call opsiyonlarının anlamlı bir
pozisyonlanma olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda Risk Reversal’lar da burda düşünülebilecek olan
pozisyonlar olarak karşımıza çıkmakta. USD/JPY tarafında ise geçtiğimiz hafta sabit kalan BOJ önümüzdeki
toplantıda para tabanını arttırabilir ve dolayısı ile 125 JPY/USD seviyesi test edilebilir. GBP’de ise kritik toplantı (İngiltere Merkezz Bankası, BOE) öncesi enflasyon ve büyüme rakamlarını izlemeliyiz; çekirdek
enflasyon beklendiği gibi devam ederken (1,1%) manşet beklentileri karşılayamamaya devam ediyor.
çeride politik gelişmeleri yani gerek Kabine’nin sunulmasını gerekse piyasaların bu sunulacak Kabine’ye
vereceği krediyi izlerken; kısa haftada ABD’den akacak olan veri setine de dikkatimizi vermek zorunda
olacağız.
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.
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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