06 Nisan 2015

Bu Hafta Piyasalarda…
Geçtiğimiz hafta yurtiçinde beklenen 2014 büyüme rakamı %2,9 dördüncü çeyrek için ise %2,6 olarak açıklandı. Piyasa beklentisinin üzerinde gelen rakamlar Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için ne kadar yeterli tartışılır… Piyasaların kapalı olduğu günde açıklanan TÜFE rakamı ise Mart ayında %1,19 artış gösterirken yıllıklandırılmış olarak %7,61 arttı. Beklentilerin oldukça üzerinde gelen rakam TL’de aşağı yönlü baskıları artırdı. Bu
hafta en önemli gelişme kuşkusuz 10 Nisan büyük ihtimalle piyasalar kapandıktan sonra açıklanacak olan Moody’s Türkiye raporu olacaktır. Görünüm ve/veya notta aşağı yönlü bir revizyonun haksızlık olacağını düşünüyorum.
Amerika tarafında istihdam verileri takip edildi. ADP Araştırma Enstitüsü raporuna göre, Amerika Mart
ayında 189,000 istihdam sağladı. Şubat ayında 212,000 olarak açıklanan rakam için piyasa beklentisi 225,000
civarındaydı. İşsizlik haklarından yararlanma başvurularının bir önceki haftaya göre 20,000 kişi azaldığı açıklanırken Devam eden İşsizlik Başvurularında da düşüş gözlemlendi. Piyasaların kapalı olduğu günde açıklanan
Tarım Dışı İstihdam raporu şok etkisi yarattı. Geçtiğimiz ay 295,000 olarak açıklanan rakam Mart ayında
126,000 olarak gerçekleşti. İşsizlik Oranı ise %5,5’te sabit kaldı. 12 ay sonra ilk kez 200 bin alında gelen rakam
zaten kafaların karışık olduğu FED faiz hareketini kısmen daha da belirsizleştirdi.

Bu hafta piyasalarda geçtiğimiz haftaya kıyasla daha sakin bir görünümün olduğunu söyleyebiliriz. Haftanın en önemli gündem maddesi yurtiçi piyasalarda GSYİH içinde en önemli paylardan birine sahip olan Sanayi Üretimi takip edilecekken; global piyasalarda gözler İngiltere de olacak. İngiltere tarafında 9 Nisan’da açıklanacak olan BOE’nin Para Politikası Toplantısının sonuçlarının yanı sıra; veri takvimi de yoğun olacak.
2009’dan bu yana %0,50 seviyesinde olan faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmesi en azından FED
yeni bir adım atana kadar beklenmezken; toplam parasal genişlemenin de 375 Milyar Sterlin’ de sabit bırakılması bekleniyor. 7 Mayıs’taki erken seçimler için partilerin kampanya döneminin başlamasıyla birlikte son zamanlarda siyasi karışıklıkların yavaş yavaş boy gösterdiği İngiltere tarafında Muhafazakar Parti ile İşçi partisi
arasındaki rekabet her gün artıyor. Mevcut Başbakan Cameron’ un partisinin seçimlerde başa gelmesi durumunda 2017 yılına kadar AB’den çıkmak için referanduma gidilebileceği spekülasyonları hız kazanırken; İşçi
Partisi AB'den ayrılmanın İngiltere'ye zarar vereceğini ifade ediyor. Sterlinin önümüzdeki dönemdeki seyri için
ciddi bir unsur olarak görülen seçimler son yılların en büyük çekişmesine sahne olması bekleniyor. Veri akışına
baktığımız zaman; İngiltere tarafında açıklanacak olan PMI rakamları piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Hizmetler PMI ve imalat Üretimi rakamlarının aylık bazda açıklanacağı veriler Sterlin tarafında haraketliliğe
neden olabilir. İngiltere tarafında Şubat ayında açıklanan son dönemdeki sert düşüş dikkat çekmişti
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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’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

İngiltere dışında global piyasalar sakin bir hafta geçirecek diyebiliriz. Avusturalya Merkez Bankası'nda Faiz Oranı
kararını açıklayacak. Avusturalya Merkez Bankası bir önceki toplantısı sonrasında 7 Nisanda gerçekleşecek olan
toplantı için faiz indirimine gidebileceği sinyallerini verdiğinden bu toplantıda genellikle kademeli olarak indirim
yapan Avusturalya Merkez Bankasının kurum olarak 25BP indirim yapmasını bekliyoruz. Aynı zamanda enflasyon için önemli bir veri seti olan Avusturalya Perakende Satışların aylık bazda açıklanacağı günde Perakende
Satışların %0,4 seviyesine sabit kalması bekleniyor.
İyi haftalar
Okan Böke

Yurtdışı ve Yurtiçi Veri Takvimi;

Kaynak:Investing
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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:
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.
Bu 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.
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