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Bu Hafta Piyasalarda…
Geçtiğimiz haftayı Draghi öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırarak değerlendirmekte fayda var. Haftanın
başından itibaren 2016 senesinin tüm olumsuzluklarının yansıdığı bir süreç yaşanıyordu, ancak Süper Mario lakaplı Avrupa Merkez Bankası, ECB Başkanı Mario Draghi imdada hızır gibi yetişti. Faizleri ve tahvil
alımlarını sabit bırakan ancak Avrupa Bölgesi’nde enflasyonun yükseltilebilmesi için ECB’nin elinde birçok
araç olduğunu belirten Draghi bu araçlarında kullanılmaktan imtina edilmeyeceğini söyledi.
ABD Merkez Bankası FED’in izlemekte olduğu sıklaştırma politikasını öven Draghi küresel para politikalarında ayrışmanın devam edeceğini de ayrıca belirtti. Soru/cevap kısmında ise Mart ayında ilave
gevşeme adımları atılabileceğini açıklaması ile beraber sanki piyasalarda kaybolan risk iştahı tüm dünyaya
geri döndü. Yüzde 8 üzerinde yükselen petrol fiyatları ile beraber gerek petrol ihraç eden ülke para birimleri ve borsaları hızla değer kazanırken; diğer gelişmekte olan ülke para ve borsaları da daha temkinli
olsa da belli yükselişler gösterdiler. Rusya Borsası yüzde 10’a yaklaşan değer kazancı ile başı çekerken,
uzun zamandır güvenli liman olarak alış gören japon Yen’inden dolayı yükselemeyen Nikkei ise yaklaşık
yüzde 6 yükseldi.
Tabii burda soru bu şekilde geri gelen saadet uzun bir müddet sürdürülebilirmi? Bunu bize zaman
gösterecek. Hafta başında ise esasında dünya ticareti adına olumlu algılanabilecek ama petrol arzının artmasına neden olacak İran’a enerji alanındaki ambargoların kalkması ile petrol fiyatları 13 senenin düşüklerini görürken tüm piyasalar petrol ihraç eden ithal eden küresel büyüyememe sebebi ile ciddi türbülansa
girmişlerdi.
Çin’in Salı günü açıklanan büyüme rakamı 4. çeyrek’te yılık yüzde 6,8 gelerek son 7 yılın en düşüğüne
işaret ediyordu. Çin’den aynı gün açıklanan yıllık (Aralık) Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlar da beklentileri karşılayamıyordu.
İngiltere’de ise enflasyon rakamı beklenenin bir nebze üzerinde gelerek kafalara ilave bir soru işareti yerleştirirken, ABD’den açıklanan Konut Sektörü’ne ilişkin veriler beklentiler altında kalırken, enflasyonun da
orta vadeli beklentilerin altında kaldığı görüldü.
Yukarıda girişte belirttiğim gibi Perşembe ise piyasaların beklediği oyun değiştirici ECB kararı sonrası
Draghi’nin basın toplantısı devreye girdi.
Yine yeniden bir ilave genişleme beklentisi ile yeşillenen alım tohumlarının ileride bize ilave ‘varlık balonları’ getirip getirmeyeceğini hep beraber göreceğiz. Bu olası genişleme müjdesi öncesi piyasalara başta Çin
olmak kaydı ile tüm dünya Merkez Bankaları Açık Piyasa işlemleri ile suni tenefüs yaptırmaya çalışıyordu.
Çin SLO (Kısa Vadeli Likidite Operasyonları) ile piyasalara tarihinde bir defa da verdiği en fazla likiditeyi
verirken, Japonya’da Hükümet Sözcüsü eğer vurgulanan enflasyon trendinde bozulmalar görülürse Kuroda’nın politikayı yeniden düzenlemekten çekinmeyeceğini açıkladı; yani daha gevşek para politikası daha
fazla likidite demek bu da. Kamu eli ile ekonomiye cansuyu verebilme isteğini gene Çin’den duyduk, zira
Çin 2016 yılında demiryollarına 123 milyar USD yatırım yapacağını açıkladı.
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Yurt dışı ile başladığımız muhabetimize yurt dışı ile devam edelim ve bu sene bizim için petrol fiyatlarının
öne çıktığı kadar volatilitelerin volatiletisi olarak öne çıkan VIX endeksini de yakından izlemeye alacağız.
2015 senesini 18,21’de kapatan VIX sene başında yüzde 65 yükselerek 32,10 seviyesine çıktıktan sonra
Cuma itibarı ile 22,34 rakamına geriledi.
Önümüzdeki hafta açıklanacak olan verilere gelmeden evvel IMF önümüzdeki 2 sene için küresel büyüme
tahminlerini revize etti. 2016 senesi için büyüme beklentisini yüzde 3,6’dan yüzde 3,4’e çekerken; 2017
senesi için ise beklentiyi 3,8’den yüzde 3,6’ya indirdi. Yurt dışında bu haftaya hiç şüphesiz Merkez
Bankaları damga vuracak. Salı Çarşamba günleri sürecek olan FED toplantısında faizlerde bir değişikliğe
gidilmesi beklenmiyor olsa da, akabinde yapılacak olan basın toplantısında para politikalarında
‘güvercin’ bir mesaj alınabilinirmi diye beklenecek. Pazartesi günü geç saatlerde geçtiğimiz hafta
piyasalara can suyu veren Draghi’nin konuşmasını Salı günü İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’nin konuşmasını dinleyeceğiz. Haftanın son iki gününde ise Cuma sonuçlanacak olan Japon Merkez
Bankası BOJ toplantısı sahne alacak. 6 adet parasal genişleme adımı atan ama henüz istediği sonuca
ulaşamayan BOJ’dan ben şahsım adına ufak da olsa ilave bir adım beklemekteyim. Diğer alternative
piyasalar Avrupa ve Çin bunca güvercin davranırlarken BOJ bu hamleyi gayet kolay kabull ettirebilir.
Hatta geçtiğimiz hafta dediğimiz gibi Hükümet Sözcüsü bu konuda ilk tüyoları vermişti (Bkz: Bağımsız
Merkez Bankası).
Veri tarafında ise bizi yoğun bir hafta bekliyor. Salı ABD tarafında S&P Case Shiller Ev Fiyatları Endeksi,
ABD Tüketici Güveni (Ocak) ve Bileşik ve Servis Ocak ayı Markit PMI rakamları açıklanacak. Çarşamba
ABD Yeni Ev Satışları gelecek iken, Perşembe ise İngiltere 4. Çeyrek GSYIH’sı ile ABD’den belki de haftanın bence en önemli rakamı Dayanıklı Tüketim Mal Siparişleri açıklanacak. Haftanın son günü ABD 4.
Çeyrek GSYIH büyümesi, PCE’si ve Avrupa Tüketici Fiyatları Endeksi ile karşı karşıya olacağız.
Yurt içine döndüğümüzde hiç şüphesiz en önemli finansal gelişme Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Para Politikası Kurul toplantısı idi. Piyasaların da beklediği gibi Merkez faizlerde herhangi bir değişikliğe
gitmedi; ancak burada bundan da önemlisi Merkez’in açıklamadan ‘sadeleştirme’ ibaresini kaldırması
oldu. Bu açıklamanın kalkması ya da sadeleştirme yönünde adım atılmaması yurt dışı tarafından eleştiri
odağı oldu. Derecelendirme Kuruluşu Fitch yayınladığı kısa notta Merkez Bankası’nın, para politikasını
sadeleştirmeyi geciktirmesinin Türkiye’nin ekonomi politikalarında uzun zamandır süregelen tutarlılık ve
kredibilite zayıflığını yansıttığını belirtti. Tabii bu hoş değil ancak Perşembe günü Draghi sonrası esasında Türk para piyasasındaki fiyatlamaların daha ziyade yurt dışına endeksli olduğunu gördük. Hafta içinde
gene yurt dışı olumsuzluklar ile 3,0600 TRY/USD seviyelerine kadar gevşeyen TRY hafta sonu 3 lira seviyelerine kadar yükseldi.
BIST-100 tarafında hafta içi yaşanan küresel ve lokal gerginlikler ile 68 230 düşük seviyesini gördükten
sonra Draghi gazı ile haftayı 70 243 endeks değerinden kapatan Borsa’nın da akıbeti USDTRY’ye bağlı
devam edecektir. Yurt dışını izleyip (Petrol fiyatları ve buna bağlı risk iştahı ve belki de daha da önemlisi
piyasalarda risk iştahını geri kabartan Merkez Bankaları) borsa hakkında fikir sahibi olmaya çalışacağız.
70 500 seviyesinin karşımızda ilk direnç olduğunu ama kırılma ihtimalinin kuvvetli olduğunu tahmin
ediyorum.
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Likidite yoksunluğu yaşayan Sabit Getirili Menkul Kıymet piyasasında 2 ve 10 yıllık göstergelerimizin
getirileri 11% bileşik üzerinde buluştu; ancak gerek olumsuz enflasyon beklentileri gerek Merkez’in arttırma
ihtimalinin sabit tutma ihtimali ile eşit olması sebebi ile daha fazla geri çekilme ancak yurt dışından gelecek
ciddi bir talep ile gerçekleşebilir ve tabii bu da yukarıda belirttiğim küresel risk iştahına bağlı olacaktır.
Yurt içinde reel ve finans sektörleri Perşembe günü kalp krizi sonucu kaybettiğimiz Sayın Mustafa Vehbi
Koç’un eksikliğini ciddi anlamda hissedecektir. Bu vesile ile kendisine Allah’tan rahmet Ailesi ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.
İyi 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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