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Bu Hafta Piyasalarda…
Bir haftalık aranın ardından tekrar yazabiliyorum ama içimden geliyormu derseniz o ayrı bir hikaye. 36
vatandaşımızı kaybettiğimiz bir hafta sonunda piyasaları ekonomi bakış açılı yorumlamak gerçekten çok
zor. Bayram dönüşü yaşanan bu gerginlikler kurulamayan koalisyon gerginliği ile birleşince piyasalar tam
bir gergin ipe döndü. Bu tabii esasında bu kadar olumsuzluğun beklenen sonucu olarak da algılanabilir.
Hiçbirşeyin insan hayatından daha önemli olmadığı anımsatmasını yaparak haftalık raporumu yazmaya devam ediyorum.
7 Haziran seçiminden hemen sonra Türkiye’de tüm fiyatlamaların dünyanın tamamından positif ya da negative olarak ayrışacağının altını çizmiştim; sebep ise daha ziyade politika yani hükümet idi. Bayram öncesi
gerileyen petrol fiyatları, uzun haftasonunun TRY getiri avantajı ile birleşince USDTRY’de 2,6280 düşükleri
inandırıcı olmasa da görüldü. Özellikle kurumlardan gelen talep ile Bayram sonrası 2,67’li seviyeler
görüldü. Ancak daha sonrasında Suruç’ta yaşanan katliam ve aynı gün şehit olan Astsubayımızın haberleri
ile USDTRY tüm teknik dirençleri kırdı. Ardı arkası kesilmeyen terör olayları ile USDTRY 2,7480 yükseğini
test ederken TCMB aylık Para Piyasası Kurul Toplantısı’nda faiz oranlarını beklendiği gibi değiştirmezken;
API işlemlerinde de Cuma’ya kadar piyasalardaki gelişmelere kayıtsız kalması beni şaşırttı. Perşembe ve
Cuma günleri nispeten ucuz fonlama (haftalık repo) ile piyasalara 32 milyar TRY veren Merkez; Cuma
göstermelik de olsa USD haftalık borçlanma oranınıı yüzde 3,5 dan 3’e çekti. Merkez’in etrafta olduğunu
gören piyasalarda hafif de olsa bir rahatlama yaşandı.
Ancak ağırlıklı fiyatlama hala daha ülkemizde yaşanan iğrenç terör olaylarının son bulması ve hükümet kurma çabalarının sonuca varması ile rahatlayacaktır. Perşembe günü Sayın Deniz Baykal daha önce de
yaptığı gibi piyasa dostu !!! açıklamları ile ön plana çıkmaya çalıştı. Koalisyon kurma çalışmalarının bir
tiyatrodan ibaret olduğunu söyleyen Deniz Baykal piyasaları daha önce de böyle ters köşe yapmıştı; ama
bu sefer ben bu açıklamayı yapan Deniz Baykal’ın iki partinin herhangi birinin koalisyon ekibinde olduğunu
bilmiyordum. Sınır ötesi IŞİD’e karşı başlayan operasyonlar ile içeride ‘grand koalisyon’a doğru atılacak
adımlar piyasalar üzerinde belli bir en azından geçici ferahlama sağlayabilir. 77 500 desteğini test eden
BIST-100’de dövizde yaşanan ferahlama ile kısmen rahatlama sağladı. İşlem görmeyen bono piyasasında
ise 2 yıllık gösterge tahvilin getirisi tekrar yüzde 10,05’lere kadar yükseldi. CDS’ler ise ülke riskinin ciddi
anlamda artması ile seçim sonrası yükseğnin bile yükseğini gördü. Haftanın son işlem gününde TRY yüzde
3,5 üzerinde bir kayıpla tüm EM ülke para birimleri içinde en fazla değer kaybeden para idi.
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Türkiye içeride zaten yeteri kadar problem ile uğraşırken, Perşembe günü ABD’de açıklanan ve beklenin
25,000 altında 255 bin olarak gerçekleşen İşsizlik Maaşı Başvuruları da ABD Merkez Bankası FED’in faiz
arttırmaya adım adım yaklaştığını gösteriyor. Ekonomistler arasında yapılan anketlerde uzun zamandan
beri ilk kez FED’in Eylül’de faiz arttırma ihtimali yüzde 50 ihtimal kazanmış durumda. Ben şahsen hala daha
FED’in 2015 senesini pas geçeceğini tahmin etmeye devam ediyorum.
Eğer benim beklentim dışında FED faiz arttırırsa ve bu artış da dişe dokunur bir boyutta gelirse Cari Açık
veren ülkeler ve başta Türkiye olmak kaydı ile Gelişmekte Olan ülkeler bundan daha fazla zarar görecektir,
zira USD daha az bulunacağı gibi daha pahalı da hale gelecektir. Bütün bu yaşanmaması gereken olaylardan bağımsız geçen aya ilişkin açıklanan Türkiye Tüketici Güven Endeksindeki düşüş ( 66,45-64,70) de
piyasaların beklentilerinin yavaş yavaş terse dönmeye başladığının göstergesi olarak karşımıza çıktı.
Önümüzdeki hafta gerek yurt içinde gerek yurt dışında bizi yakından ilgilendirecek bir dizi veri açıklanacak;
ancak Türkiye için hiç kuşkusuz en önemli gelişmeler jeopolitik ve politik konularda olacak. 10-15 gün
içinde müspet ya da menfi sonuçlanması beklenen koalisyon çalışmaları piyasalarda ana yön belirleyici
olacaktır hiç kuşkusuz. Pazartesi Türkiye’de Kapasite Kullanım Oranı ve Cuma ise Dış Ticaret Dengesi
açıklancakken, Çarşamba günü ise Haziran ayında yurda giren turist sayısı gelecek. Ülkemizde yaşanan
terör olaylarının etkisi ise eminim ki Haziran ile Temmuz ve Ağustosa rakamları arasındaki fark ile ayan
beyan ortaya çıkacaktır.
Yurt dışına baktığımızda ise karşımıza başka bir tablo çıkmakta. Alman Borsası öncülüğünde ne olduğu
bilinmez bir kurtarma paketinin Yunan parlementosunda beklenmedik (!) bir şekilde onaylanması ile yukarı
giden bir Avrupa Borsaları silsilesi vardı. Ancak Schauble bu işe sürekli şerh koyup Yunanistan’ın 5 yıl
boyunca Avrupa Birliği dışında bırakılması gerektiğini savunuyordu. Neticeye varmayacak 2016 senesinde
Yunanistan’ın AB’den ve Euro’dan çıkmasının tekrar gündeme getirecek bir mutabakatın zafer sarhoşluğundan uyanan Avrupa, yazılarımda da paylaştığım üzere 11 655 destağinin kırılması ile kritik 11 380
seviyelerini test etti.
Haftanın belki yurt dışında yaşanan en çarpıcı gelişmesi emtia fiyatlarındaki gerileme idi. Bloomberg’in
Emtia Endeksi son 13 yılın en düşük seviyesine gerilerken; Bakır son 6 , Altın ise son 5 yılın düşüklerini
test etti. Petrol ise dünyadaki büyüme kaygıları ve arz fazlası ile WTI 48,20 USD/varil ve Brent tipi ise
55,08USD/varile kadar geriledi. Haziran sonunda görülen 64 USD/varilden sonra yaklaşık yüzde 15 değer
kaybeden Brent’in Türk ekonomisine de yararı bir yere kadar. Ancak durgunluktan kaynaklanan bir fiyat
geri çekilmesi hiç de hoş karşılanacak bir durum değil.
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Hafta başından beri 1,0800 altını deneyen EUR bu denemelerde başarılı olamadı; ancak orta vadede yön
aşağı. Perşembe beklenenden oldukça düşük gelen İşsizlik Maaşı Başvuruları artık beni bile FED acabu bu
sene arttırırmı demeye getirdi; ancak bu faiz artışı bir ya da birkaç very ile olacak iş değil. Başta dünyanın
ikinci büyük ekonomisi Çin olmak kaydı ile çok ciddi bir büyüyememe sorunu ile karşı karşıya olan dünyada
ki; ABD kendi 2. Çeyrek büyüme rakamını 30 Temuz Perşembe günü görecek daha önce karşılaşmış olduğumuz eksi büyüme yani küçülme eğer karşımızda olmaya devam ederse, FED daha da bir dikkatli olacaktır.
Öte yandan geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası, BOE faiz karar toplantı tutanaklarını açıkladı ve
faizlerde sabit kalma kararının oybirliği ile alındığını gördük. Ancak ben hala daha eski tezimi savunmaya
devam etmekteyim o da şu: Faiz arttırım sürecine BOE öncülük yapmayacaktır, ancak FED başladıktan sonra
BOE’nin arttırm hızı daha fazla olacağından ben GBP’nin USD karşısında 1,5800 seviyelerini deneyeceğini
düşünmekteyim. Herşey aynı kaldığı takdirde önümüzdeki hafta FED toplantısına rağmen EUR/USD paritesinin 1,0850-1,1035 bandında range trade imkanı vereceğini düşünmekteyim. Ancak yukarılardan yapılan EUR
short pozisyonların risk reversallar ile hedge edilerek ve hatta prim kazanılarak rahat bir şekilde izlenmesi de
mümkün. Geçtiğimiz hafta 1,5400-1,5620 aralığında işlem gören GBP/USD ise aynı aralıkta işlem görmeye
yani sıkışık seyrine devam edebilir.
Yapılan anketlerde popularitesi yüzde 40 altına inen ancak kritik 20 üzerinde bulunan Abe ise Japonya’da
tam gaz genişlemeye devam edecek gibi gözükmekte, burdan yola çıkarak 122 handle olan seviyelerin 128
JPY/USD hedefli alım için uygun olduğunu düşünmekteyim.
Önemli bir unsur da yurt dışı borsalar ile ilgili. Çin borsalarında 2,8 trilyon USD değer erimesi ile tetiklenen
devlet müdahaleleri geçici de olsa palyatif bir çözüm sunmuş gibi gözükmekte. Ancak bu durumdan en fazla
yararı ise Hindistan borsası sağladı, zira 29 Haziran 12 Temmuz aralığında -11,8% lik bir getiri ile Mısır
borsası ardından en kötü performe eden ikinci borsa olan Hindistan borsasına yabancı ilgisi arttı ve yaklaşık
750 milyon dolarlık bir giriş yaşandı. Çin’de sermaye hareketleri daha da serbest bırakılırsa bu girişin boyutu
ve hızı artabilir.
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Gelelim önümüzdeki hafta açıklanacak önemli verilere: Pazartesi günü Avrupa’da Almanya IFO’su gelirken,
15:30’da ABD’nin Dayanıklı Tüketim Malları Siparişlerini göreceğiz. Salı günü ise GBP/USD paritesinde bizi
beklediğim aralık dışına çıkarabilecek ikinci çeyrek İngiltere Büyüme rakamı gelirken, ABD’den Tüketici Güveni ve Case & Schiller Konut Fiyat Endeksi ile Avrupa’nın GfK Tüketici Endeksleri de diğer önemli veriler
olacak. Çarşamba akşam FED faiz kararını açıklaycak; ama bu toplantıda herhangi bir değişiklik beklemiyorum. Günün erken saatlerinde ise ABD Markit PMI ve Bekleyen Ev Satışları diğer önemli veriler. Yunanistan
olayının çözüme kavuşmasından sonra açıklanacak olan Avrupa Bölgesi Tüketici Güven Endeksi bu anlaşmanın bulduğu yankının boyutunu bize gösterecek olan ilk ciddi veri. Perşembe günü yukarıda da yazdığım
gibi ABD ikinci çeyrek büyüme rakamı bence haftanın en önemli verisi olarak karşımıza çıkmakta, aynı gün
ABD’nin en önemli borçlanma vadelerinden biri olan 7 yıllık tahvil ihalesi de piyasanın FED algısını ölçmek
için en iyi şanslarımızdan bir tanesi.
Hepimize esenlik dolu, huzurlu bir hafta temenni ediyorum.

İyi haftalar dilerim....
Okan Böke
Genel Koordinatör
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