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Bu Hafta Piyasalarda…
Yunanistan ile yattığımız kalktığımız ve aynı zamanda içeride sonu gelmeyen kaolisyon tartışmaları ile dolu
bir hafta geçirdik. Haftanın son günlerinde ortaya çıkan Suriye problemi ise önümüzdeki günlerde gündemimizi en az bu iki mevzu kadar meşgul edecek gibi; hatta belki ötesine bile geçebilir. Ancak piyasalarda fiyatlamaların ne denli bir deformasyon içinde olduğunu düşünürsek etkilerini tahmin etmek oldukça zor!!!
Gel gelelim piyasalar hareket edecek ve doğru tarafta olmak ana hedefimiz. Ben yazımı Pazar günü Yunanistan’da bankaların Avrupa vetosundan sonra açılmayacağı kararı mevcut iken yazıyorum ancak uyuduğum
saatlerde olabilecek olan gelişmeler farklı sonuçlar yaratabilir.
EUR/USD paritesi hiç şüphesiz bu gelişmelerden en fazla etkilenmesi beklenen parite olarak öne çıkmakta.
Aklı selim bize olası bir iflas açıklaması, Avrupa Birliği’nden çıkma olasılığı Euro’nun greenback karşısında
hızlı bir çöküş yaşacağını ima etmekte; ancak aynı zamanda şeytan bana diyor ki eğer Avrupa bu problemi
yaşarsa ABD Merkez Bankası’nın faiz arttırım ihtimali azalacak gibi; ne dersiniz Euro’ya destek olabilirmi?
İlk tepki aşağı olacaktır; sonrasına bakmak lazım; hızla devreye girecek olan stop losslara azami dikkat
lazım. Ben ilk etapta 1,0961 seviyesinde ciddi bir destek ile karşılaşacağımızı zannediyorum. En sert diğer
tepkiler de başta Almanya olmak üzere borsalarda görülecektir.
Girdiğimiz haftada ki kısa bir hafta ABD için zira Cuma tatil o yüzden Cuma verisi istihdam bu hafta
Perşembe gelecek. Beklenti ücretlerdeki artışın sabit kalması, istihdamın 228 K artması ve işsizliğin yüzde
5,4’e düşmesi ama Yunanistan olayı tüm bu verilerin önemini yerle bir edebilir.
İlk Pazartesi beklentim küresel bonolarda hızlı bir satış göreceğimiz yönünde. Avrupa para birimi Euro
haftalardır söylediğim gibi özellikle başta GBP olmak üzere ciddi bir değer kaybına uğrayacaktır. Altın bu
karambolden de birşey çıkaramazsa 1050 desteği bize bir adım daha yaklaşacak. Ancak tabii bu ortam
Altın’ın arayıp da son zamanlarda bulamadığı bir ortam, 1208 seviyesi Altın için kırılması bunca şeye
rağmen zor bir bariyer gibi durmakta. Alman tahvilerinde (10 yıllık) yüzde 1’in üzeri problemli olarak algılanabilir.
Yani gündem Yunanistan; açılmayan bankalar kötü haber, Yunanistan’ın tek fonlama kaynağı olan ECB
ELA artık ben yokum dedi. Bakalım göreceğiz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Bunun yansımaları Türkiye’de ne olur derseniz bence kötü olur; ama öte yandan ‘grand koalisyon’ denen
AKP-CHP birlikteliğine yakılan karşılıklı yeşil ışıklar gerçekleşirse bu etki azalır hatta yok bile olabilir. Ancak
öte yandan Suriye problemi ve sınır ötesi olası hareketinin yabancı yatırımcılar tarafından algısı sorgulanacaktır. MGK haftanın ilk günü yapacağı toplantıda bu konuyu ele alacak. Neticesinin oldukça önemli
olduğu bu toplantı piyasalarda etkili olacaktır. Bu hafta içeride açıklanacak olan enflasyon verisi önümüzdeki aylardaki TCMB PPK toplantılarına ışık tutacak nitelikte olacaktır; benim enflasyon tarafında çok iyimser
beklentilerim ne yazık ki yok.

Bu haftaki yazı kısa ancak size aşağıda sıraladığım noktalara dikkat etmenizi ve alacağınız pozisyonlarda
düşünmeniz gerekenler;
1. Yunanistan Avrupa Birliği tartışmaları
A-İkili görüşmeler (Avrupa Birliği ve IMF/ Yunanistan)
B- 5 Temmuz’da yapılacak olan Yunanistan referendumu
2-Türkiye koalisyon çalışmaları
3-Suriye Operasyonu
4-TR enflasyon verisi
5-ABD Tarım Dışı İstihdam verisi

İyi 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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