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Bu Hafta Piyasalarda…
92. yılını kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı’mızı en içten dileklerimle kutlayarak yazıma başlamak istiyorum. Yaşanan
terör olaylarının yaralarını sarmaya çalışırken piyasalar ise içerideki gelişmelerden daha ziyade dış piyasaların gidişatına göre
fiyatlandı. İçinde bulunduğumuz hafta malumunuzca seçim sandığına gitmeden önce ki son hafta ve oldukça da kısa bir hafta.
Şahsım adına konuşmam gerekirse böylesi haftalarda ki herhalde kırk yılın bir başı denk gelir pozisyon almak oldukça cesaret
işidir. Seçim anketlerine de zamansal yasak gelince artık en net tabloyu Pazartesi günü yani 2 Kasım’da göreceğiz. 7 Haziran
seçim sonuçlarına benzer bir sonuç gelmesi halinde yaşanacak olan bir çözümsüzlük zaten kırılgan olan ve bir umut bekleyen
piyasaları derinden etkiler.
Önümüzdeki hafta, içeride Cumhuriyet Bayram’ımızdan dolayı da piyasaların kapalı olduğu günler olacak ve bugünlerden ilki
yarım gün çalışacağımız 28 Ekim olacak ve o gün de bu haftanın en önemli gelişmesi yaşanacak. Esasında son gelişmelerden
sonra çok da önemli olacağını düşünmesem de piyasaların belli bir kesiminin hala daha bir beklentisi olan bir toplantı bu neticesinde. Çarşamba akşamı ABD Merkez Bankası FED faiz kararını açıklayacak, herhangi bir değişiklik beklenmemekte.
2014’den bu yana FED’in faizleri en iyi ihtimal 2016 yılında arttırabileceğini düşündüğüm savımdan hala daha bir milim dahi
uzaklaşmadım. Bahane çok; hatta gerektiğinde küresel bahaneler ABD’ye özgü bahanelerin önüne çıktı son zamanlarda çokça.
Önümüzdek günlerde ‘Geleneksel Yıllık ABD Borç Tavanı Güreşleri’ de Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında tutulmaya başlanacak, tehditler havada uçacak ve en nihayetinde de anlaşma sağlanacak. Dört gözle beklenen Aralık toplantısında da faiz
arttırmama sebebi ‘Borç Tavanı’ olabilir mi? Bilmem, ben bundan sonra hiçbir bahaneye şaşırmıyorum. FED ve FED’in beklenen
para politkasını bu haftaki yazımda ikinci planda ele almak istiyorum; zira Türkiye’de herhalde bu hafta ortasından itibaren ciddi
bir şekilde seçim sonuçlarını fiyatlayacağız.
Az önce yukarıda da bahsettiğim üzere ülkemizde yurt dışı gelişmelerin fiyatların üzerinde daha etkili olduğu bir hafta geçirirken,
diğer Gelişmekte olan ülke para birimleri ile çok ciddi bir kazanımdan sonra (daha ciddi kayıpları takip eden) geçtiğimiz hafta
sıkıcı denecek kadar yavan geçti. Esasına bakarsanız Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Çarşamba yapmış olduğu Para
Piyasası Kurul Toplantısı’nda faizler beklendiği gibi ‘sabit’ bırakılırken; benim acaba diyerek beklediğim ‘sadeleştirme’ adımı
gene gelmedi. Bu netice beklenenden farklı olmadığından küresel algıya bağlı fiyatlamaları değiştirmekten uzaktı. Ancak her
defasında dile getirmek zorunda kalıyorum; biz faiz politkamızı FED ile ‘tavşan kaç ; kovala’ olarak oynama lüksüne sahip değiliz. Hafta içinde USD’ye gelen satışlar bizde bariz bir yabancı girişine işaret ederken ‘risk-on’ mooduna geçen piyasaların yüzde
kaçını alabildik; ona bakmak lazım. Ama özellikle bono faizlerindeki geri çekilme piyasalar açısından belki de en son zamanlarda
yaşanan en mutlu edici gelişme. BIST-100 tarafına bakacak olursak ise bu giriş orda da hissedilirken daha az şiddetli idi. Hfatayı
78 850 endeks seviyelerinden açan endeks 80 600 yükseğini kırıp üzerinde tutunmakta zorlandı (Draghi’nin Güvercin ötesi tavrına rağmen). Ancak 77 500 olarak belirlenen uzun vadeli destek seviyelerinden de tüm hafta boyunca oldukça uzak kalarak diğer piyasalar gibi ‘sideways’ yatay’ trade etti. İki yıllık benchmark gösterge bono 10,00% bileşik seviyelerine 10 yıllıklar da yüzde 10 bileşikler altına gerileyerek uzun zaman sonra ciddi kar imkanları sağladı. Bunun dışında tabii Perşembe günü açıklanan
ve bir önceki aya nazaran ciddi bir artış göstererek 62,78 olarak (58,52) gerçekleşen Türkiye’de ki Tüketici Güven’i de piyasalar
üzerinde hiç etkili olmadı.
Tabii bütün bu alterenatif piyasalardaki fiyatlamalar ağırlıklı olarak TRY performansına bağlı olan gelişmeler. Girişlerin yaşandığı
hafta da USD Türk Lirası karşısında diğer majörler ve EM’ler (gelişmekte olan ekonomi) karşısında yaşadığı benzer bir hafta
yaşadı. Yukarıda 2,9150 seviyesinin test edildiği ama gerek seçim sonrası siyasi istikrarın satın alınması gerekse FED ihtimalinin uzaklaşmış olması ile beraber kalıcı olunması zor oldu. Aşağıda ise uzun zamandır TRY’de direnç olarak bellediğimiz
2,8750 TRY/USD’de TRY lehine kırılmakta güç hale geldi. Draghi’nin faiz kararının ardından yaptığı süper güvercin tonundaki
konuşmada alımların 2016 Eylül’e kadar ve gerekirse sonrasında da sürme olasılığından bahsetmesi ve bunla da kalmayıp toplantıda mevduat faizlerinin düşürülmesinin dahi gündeme gelmesinden bahsetmesi piyasalardaki iyi havayı arttırınca USDTRY
2,8600 denerken EURTRY 18 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,1780 seviyelerini test etti. Geçen haftaki raporumuzda bahsettiğimiz ama piyasalar üzerinde etki etmeyen ancak bence önemli saptamalar olan Fitch Türkiye raporundan alıntılar aşağıda rapor sonunda dikkatinize sunulmuştur (bkz: Rapor Sonu).
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Yurt dışında ise veri bazında oldukça yoğun bir hafta geçirdik ve bir o kadar da yoğun bir hafta bizleri bekliyor. Oldukça
‘rangebound’ beklediğimiz gibi dar aralıkta işlemlerin yoğunlaştığı bir hafta olsa da tahminlerim yönünde bazı yerlerde kırılmalar gerçekleşti. Haftaya Çin’den gelen ne kadar inanabileceğimizi bilemediğim bir büyüme rakamı ile başladık. Sanayi Üretimi’nin yüzde 6 artması beklenen ancak artışın yüzde 5,7’de kaldığı Çin’de 3. Çeyrek büyümesi beklentilerin üzerinde yüzde 6,9
olarak gerçekleşti. FED için acaba bile dedirten bu verinin ilk algısı piyasalarda kısa bir rüzgar estirdi. Başta Petrol olmak kaydı
ile emtialar yukarı bir hareket yaparken hafta boyunca gerçek beklentiler devreye girince Brent 47,50 USD/varil düşüklerini test
etti. 5 Ekim raporumuzda belirttiğimiz 42-43 USD/varil beklentimi korumaktayım.
ABD’nin aynı sektöründen bile değişik veriler yani şaşırtıcı veriler gelmeye devam ediyor. Eylül ayı İnşaat İzinleri 1,164,000
beklenirken 1,103,000’de kaldı. Aynı ABD’nin Ev Başlangıçları verisi ise beklentilerin üzerinde 1,206,000 olarak gerçekleşti
(1,150,000). Perşembe günkü veriler de bize aynı şeyi teyit ett; mesela ABD’de Konut Satış Endeksi’nin Ağustos ayında yüzde
0,5’lik bir artış göstermesi beklenirken bu artış yüzde 0,3 ile sınırlı kalırken, Varolan Ev Satışları ise yüzde 4,7 artarak beklentilerin çok üstünde gerçekleşti. Benim önemsediğim verilerden olan ABD Öncü Göstergeler Endeksi de Eylül ayında düşüş
(-0,2%) gösterirken bir önceki ay bu rakam +0,1% idi. Yani FED, uzun zamandır altını çizdiğim gibi salt verilere bakarak faiz
kararını vermekte gerçekten zorlanacak gibi görünmekte. Öte yandan ECB faiz kararını beklendiği gibi değiştirmedi ve Draghi
yaptığı konuşma ile piyasaları etkiledi. Ancak sanki bu konuşmanın satır aralarında okuduğum diğer birşey ise sanki FED’in
yeni bahanesi Avrupa Merkez Bankası, ECB ve Japon Merkez Bankası, BOJ’un hareketleri olacak gibi. Faiz arttırımı öteki baharamı kaldı ne; o yüzden hızlı düşen Euro 1,1080 altında kapanışlar yapmazsa biz 1,1250-1,1450 bandına tekrar döneriz.Yoksa bir çnceki düşük olan 1,05 altına 1,08 kırıldıktan sonra ziyaret gerçekleşebilir.
Haftanın diğer bir sürpriz sever piyasa dostu Merkez Bankası ise Çin Merkez Bankası, PBOC idi. Piyasalarda an itibarı ile fazla
bir etki etmedi ise de faiz ve karşılık oranlarında yaptığı indirimlere bir yenisini daha ekleyerek teşviklere devam sinyali verdi.
FED için diğer bir bahane dahamı yarattı bu davranış sizce? Bence kesin. Neyse bakalım PBOC ne kararlar vermiş: Yıllık borç
verme faizini yüzde 4,60’dan yüzde 4,35’e indirdi. Bir yıllık mevduat oranları yüzde 1,5’a indirildi ve bankalarca tutulmak zorunda olan karşılık oranlarında da 25BP indirim yapıldı. Çin yukarıda belirttiğimiz büyüme rakamından belli ki memnun değil; önlem alıyorlar.
Majör beklentim ise GBP/USD ve EUR/GBP’de gerçekleşt. Tekrar sizleri 5 Ekim tarihli raporuma geri döndürebilirsem ki o zaman GBPUSD 1,5194 ve EURGBP ise 0,7420 trade ediyordu; GBP long pozisyonları 1,5400 hedefi ile cazip bulduğumu söylemiştim. Neticesinde beklenen yüzde 4,8’lik artıştan çok daha iyi yüzde 6,5 olarak gerçekleşen İngiltere’de ki Perakende Satışlar
1,5509 yükseklerini test ederken EUR’da GBP karşısında beklentim doğrultusunda 0,7295 test etti ve kırdı. Önümüzdeki birkaç
günlük fiyatlama sonrası yeni hedeflerim oluşursa sizlerle de paylaşacağım. Ama görüşüm küresel faiz arttırm dalgası İngiltere’de başlamayacak ama en ileriye giden ise İngiltere Merkez Bankası, BOE olacak gibi gözüküyor.
Geçtiğimiz hafta ise raporumuzda bunca önemli veri ve toplantıya rağmen EURUSD de 1,1450-1,1250 range’ni öne çıkarırken,
Ounce’da 1180 USD/ounce’un çok ciddi bir direnç olduğunun da altını çizmiştik. An itibarı ile görüşümü muhafaza ediyorum.
EUR/USD özellikle geçen hafta 1,1303-1,1390 bandında hareket edecekken Draghi toplantı sonrası yaptığı güvercin açıklamalar ile EUR’yu aşağıya çekti. Kanımca en etkili Euro negatif açıklama Kurul toplantısında mevduat fazilerinin daha da aşağı çekilebilme ihtimalinin konuşulmuş ve karara varılamamış olması oldu. Kısa EUR pozisyonları için bir nefes alma imkanı veren bu
hareket bakalım ne kadar kalıcı olacak. Son iki ayın en düşük seviyelerini test eden EUR/USD paritesinde 1,1080 altında kapanışlar daha da aşağı yönlü hareketlere habercilik ediyor olabilir. Altın tarafında riskin aşağı yönlü olduğunu düşünmekle beraber
Çarşamba değişmediği teyid edilecek olan ABD faizleri ile Altın’a kısa bir destek sağlayabilir.
Japon Yeni tarafında 125 JPY/USD hedefimden hala uzakta olmakla beraber Cuma sabahı açıklanacak olan faiz kararı ve onu
müteakip yapılacak olan Basın Toplantısı’nda bazı gevşeme sinyalleri beklemekteyim. Böylesi bir hareket USDJPY paritesine
yukarı yönlü bir destek sağlayabilir. Geçtiğimiz hafta açıklanan Japonya İhracat verisi yüzde 0,6’lık bir artış ile yüzde 3,4 olan
beklentileri ve bir önceki veri olan yüzde 3,1’i karşılamaktan çok uzaktı. Abenomics iş başına diye düşünüyorum; faiz tarafında
fazla yolları yok; ancak para tabanında ilave genişlemeler görebiliriz diye düşünüyorum. Orta vadede 125 YEN/USD hedefim
hala geçerli durumda.
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Bu hafta oldukça önemli veri ve toplantılar ile dolu bir hafta. En önemli toplantı hiç şüphesiz Çarşamba yapılacak olan
FOMC ile Cuma açıklanacak olan Japon Merkez Bankası BOJ kararları olacak. Veri tarafında haftaya ABD’den gelecek olan Yeni Ev Satışları ile başlarken, Salı günü veri olarak belki de haftanın en önemlisi ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri gelirken refakatçı olarak ABD Tüketici Güven Endeksi, S&P Case Shiller Ev Fiyat Endeksi, Markit Servis
Sektörü ve Bileşik PMI rakamları açıklanacak. Aynı gün İngiltere 3. Çeyrek Büyüme verisi de çok önemli olarak karşımıza çıkacak. Çarşamba günü Japonya’dan Sanayi Üretimi gelirken, Perşembe günü Alman Tüketici Fiyat Endeksi ve
ABD Bekleyen Ev Satış rakamları açıklanacak. Cuma ise FED’in yakından izlediği PCE Fiyat Endeksi ve Kişisel Gelirler
ve Harcamalar verileri gelecek.

Herkese huzur dolu bir hafta diler, ve Cumhuriyet Bayramı’mızı kutlar nice 92 yıllar dilerim.

İyi Haftalar Dilerim
Okan BÖKE
FITCH TÜRKİYE RAPORU’NDAN KISA KISA:
Türkiye’nin kredi görünümü karışık bir tablo çizmekte.
Küresel piyasa koşulları ve diğer yapısal zayıflıklara karşı kırılganlık risk;
Güçlü kamu maliyesi ve dış şoklara karşı direnç geçmişi olumlu olarak algılanmakta.
Değişen yatırımcı algısına karşı kırlganlık,
Dış fianansmana yüksek ihtiyaç,
Merkez’in zayıf döviz likiditesi risk unsurları.
Düşük kamu borç seviyesi
Seçimlerden çıkacak olası bir istikrar ise olumlu unsurlar.
Büyüme 2015 için 2,8% ve 2016 için yüzde 3 bekleniyor.
Cari Açık/GSYİH oranı bu yıl yüzde 4,6 seviyesinde ön görülüyor.
Cari Açık’ta ki düşüşün yapısal reformlardan değil de gerileyen enerji fiyatlarından olduğunun dikkati çekiliyor.
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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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