23 Mart 2015

Bu Hafta Piyasalarda…
Geçtiğimiz hafta hatırlayacağınız gibi Haftalık Görünüm notunda öne çıkardığımız gelişmelere göre fiyatlandı. Esasında herhangi
bir sürprizin yer almadığı haftada, fiyatlamalar ise kısmen ‘değişik’ oldu. FED beklendiği üzere ‘sabır’ ifadesini kaldırınca, piyasalar bir rehavet içine girdi; kanımca bu yanlış zira FED zaten Haziran’dan önce bir faiz artışına gitmeyecekti. Olumlu yansımanın etkisi Merkez Bankamızın piyasa faizlerini değiştirmeden bırakması ve fazlaca bir eleştiri almaması da mutabakatın bence bir göstergesi idi. Gevşeyen faiz ve
döviz Cuma da Fitch’in beklendiği gibi ‘not’ ve ‘görünümümüzü’ değiştirmemesi ile 2,56 ve yüzde 8 seviyelerine geriledi. Kısmen gevşemenin devam etmesini beklerken gelecek olan kurumsal talep dövizde yön belirleyici olacaktır. Siyaset tarafında ise Cumhurbaşkanı ile Hükümet arasındaki olası fikir ayrılıklarını izleyerek yön bulunacak.
Bu haftaya baktığımızda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda veri takviminin kalabalık olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta
Merkez Bankası kararlarının piyasada fiyatlandığı görülürken bu hafta açıklanacak olan verilerin piyasaların yön bulmasında etkili olmasını
bekliyoruz. İlk olarak yurtiçi piyasalarına baktığımızda; İmalat Sanayi genelinde açıklanacak olan Türkiye Kapasite Kullanım Oranı ve bununla bağıntılı olarak açıklanan İş Güveni Göstergesi, istihdam, tüketim ve yatırım gibi konularla yakından ilişkili olan Türkiye Tüketici Güveni
yurtiçi piyasalarda yakından takip edilecek. Ekonomik büyüme ile bağıntılı olan bu verilerdeki genel görünüme baktığımız zaman son 3
aydır gerileyen Kapasite Kullanım Oranı ile karşılaşırken; İmalat Güven'inde son zamanlarda daha pozitif bir tablo sergilediğini görüyoruz.
Yurtdışına enflasyon ve büyüme rakamlarının ön planda olduğu haftada volatilitenin oldukça yüksek olması beklenebilir. ABD tarafında açıklanacak olan Enflasyon, Büyüme ve Dayanıklı Mal Siparişlerine baktığımızda tüm verilerdeki piyasa beklentilerinin bir önceki dönemin üzerinde olduğunu görüyoruz. FOMC Toplantısı sonrasında son haftalarda aşırı değer kazanan doların bir miktar kazançlarını geri
vermesinin ardından açıklanacak olan verilerin piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşmesi durumunda Dolar Endeksinde yeniden yukarı
yönlü hareketler görülebilir. Son işlem günü ve hemen FED sonrası 1.09 seviyelerini test eden EURUSD paritesinde kritik 110 seviyesi
kırıldığı takdirde Euro biraz yaşam işaretleri veriyor gibi algılanabilecekken; ciddi bir şekilde ‘oversold’ olan piyasada S/L (zarar kes) bağlı
Euro alımları devreye girebilir.
Euro Bölgesinde ise PMI rakamlarının açıklanacağı haftada özellikle İmalat PMI rakamlarını takip ediyor olacağız. Almanya İmalat
PMI rakamları Mart ayında aylık bazda piyasa beklentisi 51,5 seviyesinde iken Şubat ayında veri 51,1 seviyesinde açıklanmıştı. Aynı zamanda Almanya’da açıklanacak ve son 6 aydır yükseliş trendinde olan Alman IFO İş Ortamı Endeksi Mart ayında 107,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Özellikle Almanya’da açıklanacak olan verilerin Frankfurt DAX üzerinde etkisi görülebilir.
İngiltere tarafında enflasyon rakamlarının ön planda olduğunu görüyoruz. Şubat ayı için açıklanacak olan ve Enflasyon için önemli
bir veri seti olan Perakende Satışlarda piyasa beklentisi bir önceki dönemin oldukça üzerinde 0,4% artış kaydetmesi yönündeyken; Çekirdek enflasyonun %0,2 seviyesinden %0,1 seviyesine gerilemesi bekleniyor.
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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.
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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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