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Bu Hafta Piyasalarda
Geçtiğimiz haftanın en önemli gerçekleşmesi hiç şüphesiz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB Para Piyasası Kurul, PPK toplantısı idi.
Sayın Erdem Başçı’nın an itibarı ile son toplantısında üst banttan ufak bir indirim yapılırken Politika Faizi (2 haftalık repo) sabit bırakıldı. Dünyada
yaşanan son gelişmelere baktığımız zaman bu karar benim için hiç sürpriz olmadı hatta ben kendi adıma üst banttan 25 BP yerine 50 BP’lık bir indirim
bekliyordum. Bu mekanik bir ayarlama yani piyasada mevduat ya da kredi faizlerinde bir değişikliğe yol açacağını düşünmüyorum. Türkiye’de çekirdek
enflasyon bir problem olarak kalmaya devam ettiği sürece faizlerde ciddi bir gerçek indirim söz konusu olamaz.
Mevduat/kredi oranına baktığımız zaman mevduatların nakit kredilerin çok altında kaldığını ve gayri nakdi risklerde eklendiğinde mevduat talebinin
bankalar tarafında canlı kalacağını ve bu sebepten dolayı da mevduat faizlerinin geri çekilmeyeceğini düşünüyorum. Fon yaratmakta zorlanan
bankaların da bu zorlanmayı ve maliyeti de kullandırımlarına yani kredilerine yansıtacağını düşünüyorum.
Ancak bu işin bir tarafı diğer taraftan baktığımız zaman major Merkez Bankalarının izlemekte olduğu ve her şekilde izlemeye devam edeceği sinyallerini
verdiği gevşek para politikaları ise TCMB’nin makanikte olsa bundan sonra da üst bantı kesmek yolu ile faizlerde aşağı yönlü harekete yani sadeleştirme
yolunda ilerleyeceğini sanıyorum. Majör merkez bankaları derken, Avrupa Merkez Bankası, ECB, Japonya Merkez Bankası, BOJ , İsviçre Merkez Bankası, SNB’yi düşünürken, ABD Merkez Bankası FED’in de bu sene için beklenen dört faiz artışını ikiye indirmesinin de bu beklentimde ana odak noktasını
oluşturduğunu söylemek zorundayım. Aralık’ta yapılan fazi artışının kanımca yanlış olduğunu da uzun zaman savunmuştum.
Bu hafta piyasalar Avrupa’nın kapalı olduğu bir günde start verdi. Avrupa’nın olmadığı zamanlarda bizim lokal piyasalar da son derece hacimsiz
seyrediyor. Ancak bu hafta bazı önemli yurt dışı verileri gündemi meşgul edecek ki bunların başında Cuma günü açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi gelmekte. Esasında bu veri daha önceleri daha fazla önem taşırken artık ABD’nin istihdam durumu göz önüne alındığında artık o
kadar da oyun değiştirici olmadığını sanıyorum; tabii beklentilerin çok altında veya üstünde kalmadığı sürece. Bu hafta istihdam artışının 205,000 ve
işsizliğin ise yüzde 4,9’da sabit kalması beklenirken; haftalık kazançlarda hafif bir artış beklenmekte ki bence bu verinin en hassas noktası zira analistler
burdaki artışın ilerleyen zamanda enflasyona yukarı yönlü baskı yapacağını düşünüyorlar.
Bu haftanın önemli rakamları Pazartesi günü ABD’den gelecek olan Kişisel Gelir ve Harcamalar ile başlarken, FED’in enflasyon tarafında ciddi önem
atfettiği PCE Şubat verisi açıklanacak. Konuta yönelik verileden ise Beklemekte Olan Ev Satışları da Pazartesi’nin son verisi olacak. Salı günü ABD’den
Tüketici Güven rakamı açıklanacak. Konut trafında ise S&P Case Shiller rakamı bize uzun vadeli harcama iştahının var olup olmadığını göreceğiz.
Çarşamba Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (enflasyon) rakamı piyasaya yön verecekken birçok kesimin NFP öncesi Öncü Gösterge olarak algıladığı ÖZel
Sektör İstihdam, ADP rakamını görüyor olacağız. Perşembe günü içeride Dış Ticaret dengemizi görecekken aynı zamanda İngiltere’nin 2015 4. Çeyrek
büyüme rakamı gelecek. Cuma günü ise haftanın finali ABD NFPile olacak; aynı gün ABD ISM rakamları açıklanacak.
Bu hafta biz aynı zamanda ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelecek olan açıklamalara kulak kabartmalıyız, zira şu anda tüm küresel piyasalar fiyatlamalarını FED üzerinden yaparken son örneğini TCMB’de gördüğümüz şekilde Merkez Bankaları da faiz politikalarını FED’e göre ayarlamakta.
Yurt dışından son 2 hafta içinde yaşadığımız ilgi devam ederse ve USDTRY’de çok yakın olmamıza rağmen 2,8815 TRY/USD altında kaldığımız takdirde
hedef 2,82 seviyeleri olabilir. Yurt dışındna talep olmadığı takdirde USD’de şu anda tek alıcı yurt içi kurumlar ve beklentiler doğru yönetilirse kurumlar
da açık pozisyonlarını kapamak için almak zorunda oldukları taleplerini geciktireceklerdir. İçeride terör en büyük felaket olmakla beraber piyasalar
tarafından kanıksanmış durumda (bunu söylemek çok acı tabii). Ancak iç siyasetteki belirsizlikler önümüzdeki süreçte piyasalarda belirleyici olacaktır.
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EUR/USD tarafında ise USD diğer çaprazlara olduğu gibi EUR karşısında da FED’e bağlı hareket etmekte. Beklenen faiz artış sayısı düşürüldükten sonra
1,1350’lere kadar zayıflayan USD son tahlilde gelen bazı açıklamalar ile (Nisan’da faiz artış olasılığı) tekara 1,1150 seviylerine kadar güç kazandı. Nisan’a
kadar dar bir arlıkta işlem göreceğimizi sanıyorum ve bu dar bantta 1,1250-1,1050 gibi durmakta.
Altın’da da benzer bir fiyatlama izledik, FED’in faiz arttırım sayılarının muhtemelen azalması ile beraber 1280 USD/ounce’a kadar yükselen Altın fiyatları
son zamanda FED’den gelen daha şahin açıklamalar ile beraber kritik 1208 USD/ounce destek seviyelerini test eder hale geldi.
Brent tarafında ise makro gelişmeler dışında teknik anlamda USD 38,80/varil desteğini dikatlice izlemek zorundayız.

İiyi haftalar dilerim…
Okan BÖKE
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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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