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Bu Hafta Piyasalarda…

Hafta başlarken herhalde hiç kimse gündemin ve fiyatlamaların bu denli değişebileceğine imkan vermiyordu; zira son zamanlarda yurt içinde fiyatlama ağırlıklı olarak iç siyaset ve Amerikan Merkez Bankası
FED üzerinden yapılmakta idi. Bu iki olaydan ilki zaten geçtiğimiz hafta itibarı ile belli başlı bir çözüme kavuşmuş gibi idi; yani FED faizi arttıracak ve belki bu Aralık’ta olacak ama ne olursa olsun bu artış kademeli
olacak ve gerek gelişmekte olan ekonomileri gerekse zorluklarla mücadele eden gelişmiş ülke ekonomilerine zarar vermeyecek şekilde gerçekleşecekti. Bunun da zaten tüm piyasalarda olumlu etkilerini görmeye
başlamış ancak kendi içsel sebeplerimizle kendi varlıklarımız bu gelişmenin faydalarını göremiyordu.
Nedeni ise 1 Kasım seçimlerinde ortaya çıkan tek parti iktidarına rağmen bir türlü kurulamayan Kabine ve
Ekonomi Yönetimi hakkındaki spekulasyonlar idi. Ali Babacan’ın içinde bulunmadığı ancak Mehmet Şimşek
himayesine verilen ekonomi piyasaları en azından hayal kırıklığına uğratmadığı için; bir bilinmeyen daha
ortadan kalkmış oldu; ancak. Bu ancak Salı günü sabah saatlerinde gelen Rus uçağının Türk F-16’lar
tarafından düşürülmesi ancası.
Ekonomik açıdan birbirine göbek bağı ile bağlı olan iki ülke arasında yaşanan bu gelişme her şekilde her iki
tarafa da zarar verecek bir durum. Tabii hava sahasının ihlallerinin sineye çekilmesi normal karşılanamaz,
verilen reaksiyonun bu denli sert olması ve Rusya’nın da hiçbir şekilde yumuşamaya yanaşmaması fiyatlandırmaları çok olumsuz etkiliyor ve son derece positif giden piyasalardan Türk piyasalarını ciddi şekilde
negatif olarak ayrıştırıyor. Seçim sonrası 2 Kasım’da 84 000 seviyesinin üzerine çıkan BIST-100 endeksi
Salı günü ciddi bir tepki ile 75 000 desteğinin altını denedi; 2,7500 TRY/USD düşük gören USD/TRY paritesi
de gevşemeyen tansiyon ile beraber 2,9345 test ederken, tek hanelere düşen gösterge kağıt bileşik faizi de
yüzde 10,65’lere yükseldi.
Yukarıda giriş kısmında belirttiğim eski faktörlerin artık şu an itibarı ile piyasalar üzerinde en ufak bir ehemiyeti kalmadı; eğer iki ülke arasında diplomatik ilişki tekrar bir şekilde başlarsa ve belki de özellikle siz bu
yazıyı okurken 30 Kasım’da Erdoğan ile Putin arasında bir görüşme gerçekleşirse kayıpların telafisi çok
hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. İşte o zaman FED’in faiz artışı da, Kabine’de Ali Babacan’ın eksikliği de
süratle unutulur. Gerek geçtiğimiz hafta gerekse bu hafta bir dizi çok ciddi veri seti bizi beklemekte; ancak
bizim gözümüz kulağımız sadece Türkiye-Rusya ilişkilerinde olacak ve olmak zorunda. Şükran Günü’nden
mütevellit kısa yaşadığımız geçen hafta esasında belki de son zamanların en kritik verilerinin en yoğun
geldiği hafta idi. Neler oldu neler?
Yurt içinde beklendiği gibi politika değişikliğine gidilmeyen bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para
Politikası Kurul toplantısı yaşandı. Rus uçağının düşürüldüğü güne denk gelen bu toplantıda dediğim gibi
bir değişiklik beklenmiyordu; zira daha kurulu bir Hükümet bile yoktu ve netice de öyle oldu. Burada altını
çizmek istediğim bir nokta bizim Merkez Bankamızın FED’i takip edebilmek gibi bir lüksü yok; biz onlardan
önce koşmalıyız. Perşembe günü ise tam da Merkez Bankası bağımsızlığı ile alakalı bir tartışma gündemi
belirledi; tabii sönük kaldı gerçi Rusya gerginliğinin yanında ama bu konuyu irdelemekte fayda var.
Hükümet programı açıklanırken Merkez Bankası’nın finansal istikrarı sağlamak için araç seçiminde
‘bağımsız’ yerine ‘istediği araçları’ seçmesi ibaresi bağımsızlığın sorgulanmasına yol açarken piyasalarda
olumsuz etki yarattı. Mehmet Şimşek yaptığı açıklama ile bunun böyle olmadığını söylerken esasında
ekonominin dümeninde kendinin olduğunu da bir nevii ilan etmiş oldu. Bu program esnasında anlayamadığım bir nokta da ‘enflasyon hedeflemesi’nin kamu ile paylaşılmayacağı hususu. Ne demek olduğunu
anlayamadım; ama belki de hayırlı olur; zira açıklanıp da tutturulduğuna zaten hiç şahit olamadık.
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Bu hafta Türkiye’de dediğimiz gibi gözümüz kulağımız diplomatic gelişmelerde olacağı gibi Perşembe günü
de Ekim ayı enflasyon rakamlarını göreceğiz. Kronik hale gelen ve tarihi düşük seviyelerde işlem gören
emtiya fiyatlarına rağmen düşmeyen enflasyonun bu ayki gerçekleşmesi bize Merkez Bankası’nın FED’den
bağımsız hareket tarzı hakkında bir yol gösterebilir. Kurda ki geçişkenliğin negative etkilerinin kaybolduğu
bir zamanda tekrardan 2,90 üstüne gelen bir USDTRY paritesi enflasyonda bize rahat nefes aldırmayacak
gibi durmakta. Enerji fiyatlarındaki düşüşlerin faydalarını kurdaki yükselişlerden dolayı enflasyon üzerinde
ne yazık ki göremiyoruz. Rusya gerginliğinden sonra ortaya atılan doğalgaz akımının kesilmesi tehdidi
gerçekten uzak olsa da, ara sıra yaşanacak kesintiler belki fiyatlar üzerinde kısmi etki edebilir. Seçim öncesi kapanış seviyelerinin üzerinde işlem gören TRY gevşemediği takdirde; tüm TRY bazlı aktifler yılın geri
kalan kısmını zor geçirecektir. Tansiyon düşmediği takdirde BIST-100 endeksinde 72 000 seviyelerine bir
hareket yaşanabilir. 2 yıllık gösterge kağıtta ise hacimsiz piyasaya rağmen 10,65% bileşiklerden 11,25%
bileşiklere kadar bir satış yiyebiliriz. Rusya gelişmesi diplomatik bir çalışma ile sona ermeye yüz tutarsa
BIST-100 78,000 seviyelerine yükselebilirken; gösterge kağıtta 10% bileşik görebiliriz. USD/TRY ‘de ise
değişen algı ‘düştükçe dolar alma’ algısı sebebi ile 2,8000 TRY/USD altı zor görünmekte. Tabii aynı zamanda
belki geçtiğimiz haftaya kadar ‘non-event’ olarak algılayabilceğimiz ve Cuma gerçekleşecek olan Moody’s
Türkiye değerlendirmesi de an itibari ile önem arz eder noktaya gelmiş bulunmakta. Moody’s karşılıklı
yaptırımların sonuçlarını umarım bugünden hesaba katmaz ve krizin çözülmesine yönelik her iki ülkeye de
ilave bir zaman tanır.
Geçen hafta biz bu dertlerle uğraşırken dünyada da çeşitli veriler piyasaya yön verdi. Her ne kadar da
FED’in faiz arttırımının piyasalar üzerinde rahatlatıcı bir etkisi olacağını savunsam da bu artışın bu ay
gerçekleşmeyeceği kanısındayım. Bu hafta beni hayal kırıklığına uğratan başlıca üç veri vardı. Varolan Ev
Satışları’nda ABD’de de Ekim ayında yüzde 2’lik bir düşüş beklenirken bu düşüş yüzde 3,4 oldu. Tüketici
Güveni Kasım’da 99,5 olarak beklenirken 90,4’e geriledi. Belki de en önemlisi eksik olan enflasyonu yaratabilmek için harcaması gereken insanlar harcamıyor veya harcayamıyor; Kişisel Harcamalar’ın yüzde 0,3 artması beklenirken bu artış yüzde 0,1 oldu. Öte yandan ABD’nin enflasyonu benchmarkladığı PCE Endeksi
1,3’de kalırken beklenti yani Para Politikası tarafında hedef 2%. Dayanıklı Tüketim Mal Siparişleri ise
beklenenin üzerinde artarak yüzde 3 büyüdü. Şimdi ekonomik verilere bakarak para politikası faizini belirleyecek ABD Merkez Bankası FED sizce mevcut durumda ileride oluşabilecek olan bir enflasyon riskinden
endişelenebilirmi; ya da ekonominin soğuması gerektiği kadar ısınmış olabileceğini düşünebilirmi? İstihdam piyasasındaki gelişmelerin ki bunlar biraz hız kesmişe benziyor tek başına bir faiz artışını haklı kılarmı
kılmazmı FED üyeleri nezdinde göreceğiz.
Bu hafta tabii yurt dışında şüphesiz en önemli beklenti ABD’den gelecek olan Tarım Dışı İstihdam datası
olacak. FED’in 16 Aralık toplantısı öncesi son istihdam verisi olan bu rakam piyasaları 16 Aralık’a kadar öyle
ya da böyle etkileyecektir. Düşük katılım oranı ile nerede ise tam istihdam seviyelerine gerilemiş olan
işsizlik rakamında ben bir bozulma beklemiyorum ve belki FED’de aynı böyle düşünüp kademeli faiz
artışlarına göstermelik bir 10 BP ile başlayacak bir konumu kendine reva görebilir. Altını çizerek tekrar
söylüyorum: İstihdam piyasasındaki ılımlı düzelme para politikasını sıkılaştırmak için tek başına yeterli bir
sebep değildir.
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Veri seti Pazartesi itibari ile tam gaz devreye girecek; tabii bu veriler dışında sağda solda konuşacak olan bir
dizi de FED üyesi gündemimizde olacak. Pazartesi günü Almanya’nın Kasım ayı TÜFE rakamı açıklancak
iken; ABD’den Bekleyen Ev Satışları ve Chicago PMI verilerini göreceğiz. Salı Avrupa’da bir önceki ay yüzde
10,8 mertebesinde bulunan İşsizlik rakamını göreceğiz. Çarşamba günü FED Başkanı Yellen’ın konuşması
dışında ABD’de ADP Özel Sektör İsithdam rakamı ile FED’in Bej Kitap verileri açıklanacak. Avrupa ise aynı
gün enflasyon rakamlarını açıklayacak ve ertesi gün yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası ECB Para Politikası toplantısına ışık tutacak; ilave genişleme hala düşünülenler arasında, tartışılan şekil ve şartlar. Yellen’in
kritik toplantıya 10-15 gün kalmış iken yapacağı konuşma ve Testimony’de (Perşembe) fazla bir ipucu
vereceğini açıkçası düşünmüyorum ama gene de ilerideki toplantılar adına dikatle izlemekte fayda var. Cuma günü ise haftayı ABD Tarım Dışı İstihdam rakamı ile kapatacağız. Seri verilerin ve olumsuzlukların
yaşandığı bir haftadan çıktık ve aynı hızla bu haftaya başladık. Şimdi varlık bazında oluşmasını bekledğimiz
fiyatlamalara kısaca göz atalım.
TRY diğer gelişmekte olan ve gelişmiş ülke birimlerine kıyasla USD karşısında çok da sürpriz olmayan bir
şekilde oldukça daha kötü bir performans sergiledi. Haftaya girerken ‘game changer’ oyun değiştirici olarak
adlandırılabilecek olan herşey dama atıldı ve olumsuzluk Rusya üzerinden yansıdı. Haftaya açılışı 2,8300 ile
yapan TRY Cuma 2,9344 yüksek yaptı. Dalgalanmalar ise anlaşmazlık hakkında yapılan yorumlar ile yaşandı;
Cuma yüksek görüldükten sonra Erdoğan-Putin görüşme ihtimali USD’yi 2,9100 seviyesine geri çektikten
sonra bu isteğin red edilmesi ile beraber tekrar hafta 2,9200’leden kapandı. Net bir şekilde görüyoruz ki; şu
anda bizim işimiz ne FED ile ne Draghi ne Kabine. Yumuşama halinde ve şartlarına bağlı olarak 2,8500
aşağıda test edilebilecekken gerginliğin artması ile 2,97’ler görülebilir.
Hacimsiz faiz oldukça korunaklı;işler bu şekilde devam ederse 11% bileşik seviyesini görmemizin mümkün
olduğu gibi; düzelme ile beraber tek haneli bileşik seviyelere dönmemiz mümkün olabilir. Tabii bu gelişme
bile BIST-100 için ciddi bir destek olacaktır; başta bankacılık kağıtlarına olmak kaydı ile. Yukarıda anılan sebeplere bağlı olarak önümüzdeki hafta BIST-100 trade aralığı 72,000-78,000 olacak gibi durmakta.
EUR/USD tarafında Draghi Perşembe günü ilave bir genişlemeye imza atabilir, ABD tarafından alabileceği
tüm desteği alan USD, EUR karşısında Draghi’nin şapkasından çıkacak tavşana bağlı olarak 1,0450 düşüklerini test edebilir. Ama hem Draghi’den bir sürpriz gelmez ise hem de azcık hayal kırıklığı yaratabilecek bir
Tarım Dışı İstihdam rakamı bizi çok hızlı bir şekilde kalıcı olmamak kaydı ile 1,0700 üstüne atabilir.
Seneler sonra uçağı düşürülen Rusya’nın yarattığı gerginlik ile beraber yatırımcılar ‘güvenli liman’ aramalı
idiler; bize böyle öğretmişlerdi. Olaydan sonra Ounce (Altın) 1075 USD’lerden yaklaşık 20 USD gerileyerek
1054 USD seviyesinden haftayı kapadı. Şubat 2010’dan bu yana en düşük seviyelerini gören Altın’da fiziki
talebin de azalması ile beraber sene sonunda USD 1000/ounce altında bir kapanış (sene başındaki tahminim)
beklemekteyim.
Petrol tüm çabalara rağmen USD 50/varil (Brent) kıramıyor; kıramadıkça aşağı doğru riskler giderek artmakta. USD 42-44 bandına oturduğu takdirde aşağı hareket daha kuvvetle muhtemel olarak karşımıza çıkmakta.
Büyüyememe bir sorun olmaya devam ettikçe başta petrol fiyatları olmak kaydı ile endüstriyel metal ve enerji varlıkları gün yüzü göremeyecek gibi.
ABD Merkez Bankası FED’in faiz arttırma ihtimali hiç şüphesiz Amerikan tahvillerini en direct şekilde etkiliyor. Bu hafta beklenenin daha doğrusu son 12 ayın ortalaması üzerinde geldiği takdirde 2,35% seviyelerinde
olan desteğin kırılma ihtimali mevcut; ancak unutmamak gerekir ki FED salt istihdam verilerine bağlı olarak
karar vermeyecektir.
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Alman borsası DAX tarafında ise çelişkili fiyatlamalara şahit olduk ve olmaya devam edeceğiz gibi. Ancak
geçtiğimiz hafta 0,55% seviyelerine hızlı çıkan Alman 10 yıllıklarından dolayı 10 900 sevilerini test eden
DAX’ta bu hafta özellikle Draghi’den de gelebilecek olan bir ‘güvercin’ konuşma ve/veya bir gevşeme
aksiyonu bize 12 000 leri bile gösterebilir.
İngiliz poundunda ise hala daha sabit görüşümü muhafaza ediyorum; faiz arttırımına ABD’den sonra
başlayacak olsalar bile daha hızlı ve fazla hareket edeceklerinden mevcut 1,5000’nin aşağı doğru kırılmayacağını ve EURGBP’YE de bağlı olarak 1,5400’ün 2016’da test edileceğini düşünüyorum.
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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