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Bu Hafta Piyasalarda…
Hiç şüphesiz kusursuz fırtına diyebileceğimiz bir hafta geride kaldı. Ancak belki son zamanların aksine
ülkemizde yaşananların değil de yurt dışında özellikle Çin kaynaklı bir hafta yaşadık. Tabii Çin’in büyüme
beklentilerinin gerilemesi ile başta Petrol olmak kaydı ile gerileyen emtia fiyatları ana girdisi emtiyalara
bağlı olan ülke ekonomilerinde derin yaralar açtı. Son 17 yılın en düşük seviyesine gerileyen Malezya Ringgit’I mesela bir örnek olarak karşımıza çıkarken, petrol üreticisi olan Venezuella çareyi OPEC’e başvurmakta buldu. Dünya genelinde petrol ve enerji üreten firmaların yüzde 80’nin borçlan(abil)me oranları yüzde on
seviyelerinin üzerinde. Ancak haftaya 42.20 USD seviyelerinden başlayan Brent petrolun yaklaşık yüzde
10’luk bir yükselişi ile Bloomberg emtiya endeksi de son 2 günde yüzde 3,5 artınca genelde rahat bir nefes
alındı. Sebepsiz yere bir yükseliş olmadığının da altını çizmemde fayda var; zira ABD ekonomisinin
2.Çeyrek büyüme rakamı hem beklentileri hem de bir önceki rakamın çok üzerinde gerçekleşti. Bir önceki
rakam yüzde2,3, beklenti 3,1 iken gerçekkleşme 3,7% oldu.
Bu rakam ve Çin’den açıklanan ilave tedbirler bir anda kara bulutları dağıttı. Çin Merkez Bankası tüketime
yardımcı olmak amacı ile politika faizini 25, Zorunlu Karşılık oranlarını ise 50 BP indirdi, hatta tarım
bankalarında bu indirimin boyutunu da arttırdı. Kasımdan bu yana faizlerde beşinci, ZK’larda ise üçüncü
indirimini gerçekleştirmiş oldu. ABD’nin beklenenden iyi gelen büyümesi ve bu önlemler ise piyasaların
tüm hafta boyunca yaşadığı kayıpları kısmen de olsa telafi etmesini sağladı. Çin hakkında bilinmezler
sürmeye devam edecek gibi ve bu gelişmelerin de başta bizim gibi Gelişmekte Olan Ülkeler genelinde rahatsızlığa yol açacak gibi durmakta. Citibank Baş Ekonomisti yayınladığı bir raporda Çin’in eğer acil talep
arttıracak mali önlemler almazsa karşı karşıya kalacağı resesyondan çıkma ihtimalinin zayıf olduğunu belirtti. 25 senedir en düşük büyümesini (6,9%) kaydetmesi beklenen Çin ekonomisinde resesyon yüzde 4’ler
seviyesinde büyümeler ile ölçülmekte.
Yazımın başında da bahsettiğim gibi volatilite oldukça yüzsek idi; hafta başında ABD borsalarında düşüşler
Salı günü açılış ile beraber yüzde 10’lara ulaşsa da 2 günlük kayıplar yüzde 5 üzerinde kaldı, hatta Salı eğer
S&P 37 puan daha düşse idi, işlemler 15 dakika boyunca durdurulacak boyuta dahi geldi. Burda esasında
sizle enteresan bir gerçeği paylaşmak istiyorum: 1980’den bu yana S&P’de ki haftalık düşüş yüzde 5 ve
üzerinde olduğu zamanlar (29 kere) reaksiyonlar 1 hafta sonrasında sonra yatay, 4 hafta sonrasında yüzde
1,65 ve 12 hafta sonrasında ise yüzde 5’lik yükselişler olmuş.
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Bu arada eksik volatilite varmış gibi çeşitli FED Bölge Başkanları ‘sözel yönlendirme’ kapsamında faizler ile
ilgili kafa karıştırmaya devam ediyorlar. Atlanta FED Başkanı Lockhart Çin ve diğer unsurların FED’in faiz
arttırmasını komplike hale getirdiğini savunurken, St. Louis FED Başkanı Bullard ise faizlerin uzun bir süre
daha sıfıra yakın kalmasının ekonomi üzerinde riskler teşkil ettiğin, savunuyor. Ne olacak bu faizlerin hali?
Yeri gelmişken 2 yıldır savunduğum tezi bir kere daha tekrarlayayım: FED faizleri arttırmak zorunda ama tahminimce 2015 senesini pas geçecekler. Piyasalrda yaşanan türbülans ‘güvenli liman’ özelliğini sürdüren 10
yıllık ABD tahvil getirilerini yüzde 2’lerin altına getirmesine rağmen Perşembe açıklanan ABD büyüme verisi
ile ciddi şekilde gelen satış ile yüzde 2,20 seviyelerine taşıdı. Bütün bunlar olurken ‘korku endeksi’ de olarak
bilinen VIX endeksi 2011 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesi olan 46,72 yüksek seviyelerini test etti. Gerek
ABD büyüme gerek emtiya fiyatlarında yaşanan yükselişler ile 28,46 seviyesine kadar geriledi.
Çin’den en fazla etkilenen GElişmiş ülke borsalarından biri olan DAX’da da kayıplar son gelişmelere bağlı
olarak yavaşladı. Pazartesi kritik 9340 eşiğini de gören DAX 10 000 piskolojik desteğinin üzerinde kalmaya
çaba sarf ediyor.
Yaşanan volatiliteden nasibini para birimleri de ciddi şekilde aldı. Özellikle USD diğer majörler karşısında
ciddi değer kayıpları yaşadıysa da orta/uzun vadede USD’nin güçlenme senaryosunun hala devrede olduğuna inanıyorum. USD karşısında ani bir hareket ile 1,1700 üzerini gören EUR ve 116,22 altına kayarak
güçlenen JPY paralarında kısmi düzeltme başladı ve normalleşme esnasında EUR/USD ilk etapta 1,1230 seviyesini test ederken JPY karşısında ise 121,50 direncini kırmaya uğraşacaktır. Geçtiğimiz hafta yurt dışında
ABD Büyümesi dışında çeşitli önemli verilerde vardı. ABD Tüketici Güveni 101,5 ile hem beklentileri hem de
bir önceki 90,9 rakamının epey üzerinde geldi. Dayanıklı Tüketim Mal Siparişleri yüzde 2 aratarak yüzde 0,4
daralma bekentisinin epey üzerinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta belki de ABD verileri tarafında son zamanların en kuvvetli haftası idi. Büyümesinin son derece stabil gittiğini düşündüğüm İngiltere ise yüzde 2,6’lık
bir rakam ile bunu teyit etti.
Bu hafta veri seti tekrar çok önemli olacak, zira belli bir kesimin ABD faiz oranlarını endekslediği Tarım Dışı
İstihdam rakamı açıklanacakken, beklentiler artışın 215,000 olacağı ve işsizliğin de yüzde 5,2 olarak
gerçekleşeceği yönünde. Diğer taraftan ABD Perşembe günü Ticari Dengesi’ni, FED Bej Kitap’ını
açıklayacak. Çarşamba ise istihdam rakamına kısmen öncü kabul edilen Özel Sektör İstihdam rakamı
bekleniyor. Pazartesi günü Avrupa Bölgesi Tüketici Enflasyonu günün en önemli verisi olacak.
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Tüm türbülans esnasında 1170 USD/ounce eşiğini aşamayarak kritik 1208 USD direncini bile deneyemeyen
Altın ise aşağı yönlü kritik olan 1125 USD seviyelerinde işlem görmekte. Güvenli limanlar içinde rakabetçi
gücünü kaybeden Altın’da yön halen aşağı gibi durmakta.
Ben de farkında olmadan bu hafta raporumuzda yurt içini ikinci plana bıraktım. Başında da dediğim gibi
geçtiğimiz hafta etkileşimimiz ve fiyatlamamız daha ziyade yurt dışı kaynaklı oldu. Siyaset tarafında kurulacak olan Erken Seçim hükümetinde bile mutabakat sağlayamayan partilere en büyük tepki Moody’s den
geldi. Yaklaşan seçimin finansal piyasalar üzerindeki olası olumsuz etkilerine dikkat çeken Moody’s bize ilk
uyarıyı verdi. Aralık ayına kadar 4 kez derecelendirme şirketleri ile yüzyüze geleceğiz. Barclays Türk tahvillerine ‘sat’ verdiği bir rapor yayınladı, aynı zamandaenflasyonda olumsuz beklentileri ile TRY tarafında da sat
raporu verdi. Fitch’de benzer açıklamalar ile ekonomimiz üzerine fikir beyan ederken, uzayan seçim sürecinin belirsizliği arttırdığına dikkat çekti.
Artan şiddet ve terör olaylarının da ülkenin risk profiline olumsuz etki yarattığının altını çizdi. Merkez Bankası’nı da eleştiren Fitch bu ortamda sıkılaştırmanın ön plana çıkarılmasının yararlı olacağını ve yapılmamasını da bağımsızlık ile bağdaştırdı. Bu açıklamalar içinde belki de tek olumlu açıklama herşeye rağmen
kamu finansmanının olumsuz etkilenmediği oldu. Ancak belki Moody’s ardından gelmesi ve hemen hemen
aynı problemlere dikkat çekmesi piyasalar üzerinde küresel sebeplerden esen hafif iyimser havayı bozmaya
yetti.
Geçtiğimiz hafta açıklanan Kapasite Kullanım oranı bu hafta Cuma açıklanacak olan Sanayi Üretim rakamımız için hiç de umut vermedi. 75,9 dan 74.8 seviyesine gerileyen KKO 2015 senesi büyümesinin yüzde 3
altında kalacağı endişesini yarattı bende. Türkiye’de bu hafta aynı zamanda Pazartesi günü Ticaret Dengesi
ve Perşembe günü de enflasyon rakamları açıklanacak. Kurdan yaşayacağımız olumsuz geçişkenlik etkisinin
yüzde 7 altına gerilemiş olan Tüketici enflasyonu üzerindeki etkilerini yavaş yavaş hissetmeye başlayacağız.
Siyasi kanatta gerilim azalırsa en azından biraz daha rahat nefes almaya başlayacağız. Ancak 1 Kasım’da
yapılacak olan seçimlerin anket sonuçları da bizi geçtiğimiz seçim sonuçlarına benzer bir senaryonun
beklediğine işaret etmekte.
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Hafta içinde tüm olumsuzluklardan TRY de nasibini almış ve 2,9860 seviyelerini test etmişti. Rahatlama
küresel anlamda TRY’ye de destek oldu ve Cuma tekrar 2,9000 altı konuşulmaya başlandı. Son zamanlarda
dediğim gibi değişen algı (düştükçe USD almak) ile beraber en azından bu konjuktürde bunun çok da
mümkün olmadığını bize tekrar gösterdi. Faiz tarafında ise dar hacimlerde ve bankaların korumacılığında
yüzde 11’in çok üzerine çıkmayan gösterge faiz haftayı 11’ler seviyesinde kapadı. Borsa ise hafta içi 70 000
altını denese de yurt dışında yaşanan düzeltme ile kritik 72500 seviyesi üzerine attı. Haftaya ağırlıklı olarak
enflasyon ve ABD istihdam verisi odaklı bir süreç yaşayacağız.

Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım…….

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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