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Bu Hafta Piyasalarda…
Çok ciddi bir fiyatlanmanın yaşandığı (beklenmedik bir gelişme değil) bir haftayı geride bıraktık. 12 sene
sonra ilk kez tek parti iktidarının netice olarak ortaya çıkmadığı seçim sonrası piyasaların esasında ne kadarda irrasyonel olduğuna bir kez daha şahitlik ettik. Seçimin ertesi günü ‘koalisyon tehlikesi’ni satan
piyasalar haftanın diğer günlerinde ise ‘koalisyon olasılığı’nı satın aldı. Daha seçimler öncesi çekincemi
‘Ekonomi’nin kime emanet edileceğinden ziyade hükümet matematiği gerçekleşecekmi olduğunu byan
etmiştim; görülen de o ki haklı çıktım. Bu hafta içerisinde açıklanan veriler ekonomimizin çok da iyi yolda
olmadığına işaret ederken olumlu gelişme ‘Büyüme’ verisinde görüldü; ancak burdaki itici gücün hizmet
sektörü harcamaları olduğunu ve ne kadar sürdürülebilir olduğunu göz ardı etmemek lazım. Değer
kaybeden TRY’ye rağmen ihracatın azalması ve hatta düşen petrol fiyatlarına da rağmen artan ithalat Cari
Açık rakamını da istenilen ya da bekelenilen seviyenin üzerinde gerçekleştirdi.
Bütün bunlara rağmen ne yazık ki; önümüzdeki ciddi bir zaman zarfında tamamen siyasete bağlı bir
ekonomi yaşayacağız. Gerek siyasi gelişmelerden dolayı gerek yurt dışı beklentiler ile zaten çok da iyi
gitmeyen ekonomimizin başıboş kaldığı sure minimuma inmezse iyi olmaz. Başta Sayın Cumhubaşkanı
olmak kaydı ile siyasi parti liderlerinin koalisyon çabaları takdire şayan; ancak piyasa şu anda bunu olumlu
fiyatlarken birebir görüşmelerden çıkacak olası uyumsuzluklar piyasaları tedirgin edip yaşanan bahar
havasını değiştirebilir.
Hafta sonuna girerken umut hafta başında korku olan koalisyon ile haftalık fiyatlamalarda USD/TRY’de
2,8097 yükseği; BIST 100’de 75 000 düşüğü ve 16 Kasım 2017 gösterge kağıdında 10,45% görülürken
kayıpların telafisi ile beraber nerdeyse seçim öncesi seviyelere döndük. Olumlu havanın ilk başarısız
koalisyon görüşmesinden sonra dağılabilecek olması bu saatte alınacak olan pozisyonlarda azami dikkat
gerektiriyor. Piyasaların şu an için en önemli positif beklentisi bir ‘büyük koalisyon’ yani AKP-CHP
birlikteliği. Burda uzlaşma olduğu takdirde ki, olasılığını siz değerli okuyuculara bırakıyorum (kim ne
isteyecek) yurt içi piyasalar ve TRY bazlı varlıkların fiyatlaması üzerindeki politik risk geçici olarak rafa
kalkacak ve tekrar dünyanın gerçeklerini diğer EM ülkeleri ile beraber dönmüş oluruz. Piyasada işlem
yapanların çoğunun Türkiye’de ne bir koalisyon pazarlığı ne de bir koalisyon gerçeğini görmediğinden
başarısız olabilecek öngörüşmelerde pozisyonlarını stoplamaları ve dolayısı ile piyasaların olumsuz
etkilenebilme olasılığı da oldukça yüksek.
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Çok sevimsiz ama kabul etmek gerek siyaset ekonominin bir parçası ve biz de bunu bu birkaç hafta veya
ay iliklerimize kadar yaşayacağız. Merkez Bankası kullanılmayan döviz depo oranlarını düşürerek ve hafta
boyunca TRY’i yukardan fonlayarak (ağırlıklı fonlama maliyeti 8,5% lerin üzerine çıktı) elinden geleni yapmaya çalışıyor; ancak TV’de de söylediğim gibi bu bir ‘event risk’ yani özel bir konumda olan bir problem
faiz artışı bile TRY’nin olası değer kayıplarına ilaç olamayabilir. Neyse içeride işler bu şekilde yürüyecek
ve herkes dikkatli olmak zorunda.
Yurt dışında veri yoğun ama önem derecesi düşük verilerin olduğu bir haftayı geride bıraktık. Dünyanın en
büyük ikinci büyük ekonomisi olan Çin’den gelen beklenenden kötü enflasyon verileri küresel yavaşlamanın bir göstergesi ve aynı zamanda faizlerin uzun bir zaman daha düşürülmeye aday ya da gevşek
para politikalarının süreceğine dair net bir işareti. ABD’den gelen Perakande Satışlar ve Michigan University Güven Endeksi bize ABD ekonomisinin iyi gidişinin teyidi oldu. FED kanımca faizleri artırmak için her
türlü ekonomik göstergenin desteğini almış olsa da küresel eonomiyi göz ardı etmeyerek bu hareketi 2016
yılına erteleyecektir. Bu arada faiz arttırım endişeleri ile yükselen ABD 10 yıllıkları (yüzde 2,50) kendinle
beraber Avrupa’da ki faizleri de yukarı çekmekte. 10 yıllık Alman tahvillerini 0 (sıfır) faiz ile alan son
yatırımcılar şu anda bu kağıtlarda büyük zarara uğramış durumdalar; stop loss satışları devreye girerse
özellikle Alman 10 yıllıklarında 1,20% faiz sevielerine kadar bir satış görebiliriz.
Bunun dışında yurt dışında Yunanistan hezeyanı yaşanmaya devam ediyor. IMF’nin de masadan kalkması
ile Yunanistan son çareyi tekrar Merkel’de arasa da umduğunu bulamadı. Herkesin aksine ben Yunanistan’ın iflas açıklamasının piyasalrda şu anda fiyatlanmış olduğunu hatta daha da ileri giderek bunun
piyasalar için bir ilk olmayacağını söylüyorum. Doğacak olan açık için geçici bir Euro talebi görme imkanımız kısa vadede EUR için destektir. Haftanın belki de en beklenmedik gelişmesi derecelendirme kuruluşu S&P’nin İngiltere’nin görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e AB üyeliğini referanduma götürme
sebebi ile çekmesi oldu.
Bu hafta içeride tüm gözler siyasette olacak ve gelecek haberler ile volatil hareketler görme ihtimalimiz
çok yüksek. Cuma yayınladığım bir notta 2,7025 TRY’nin ciddi bir destek olduğunu yazmıştım ve bu seviye bu aşamada tutu, 2,70’li seviyeler neticeye yönelik bir koalisyon açıklanmadığı takdirde mevcut dip
olarak görülebilir. 81 500 endeks de aynı sebepten BIST-100’de ilk direnç olarak karşımızda, çok dar
likidite olan bono tarafında ise çift haneli rakamların üzerine çıktığımız takdirde 10,50% ilk destek olacaktır.
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Yurt dışında gözler Çarşamba açıklanacak olan FED faiz toplantısında olacak; ancak herhangi bir değişiklik
beklenmemekte, öte yandan S&P tarafından görünümü düşürülen İngiltere’de ise ciddi bir veri seti karşımızda olacak. Salı günü açıklanacak olan enflasyon verilerinin dışında Perşembe günü Perakende Satışlar
karşımıza çıkarken, Çarşamba günü ise bir önceki BOE (İngiltere Merkez Bankası) toplantı tutanakları
açıklanacak. Faiz arttırımı için ABD’den sinyal bekleyen İngiltere’de bu toplantı önemli.
ABD’de ise FED dışında Salı Ev Başlangıç, İnşaat izinleri, Perşembe günü ise Tüketici Enflasyonu önemli
veriler. Beklenenden iyi gelecek olan rakamlar USD endeksine destek verecek ve ABD tahvillerinde satışı
bir kademe hızlandıracak gibi düşünülebilir. 1,1275 üstü seviyelerinin düzeltme seviyeleri olduğunu kısa
stoplar ile satışların denendiği yerler olarak görüyorum.
İzledikleri gevşek para politikalarının meyvelerini kısmen görmeye başlayan Japonya Merkez Bankası, BOJ
toplantısı Cuma günü ve gevşek para politikalarının teyidi olacak diye düşünüyorum.
Bu hafta başlayacak olan Ramazan ayının sağlık ve huzurlu geçmesini temenni ederim.

İyi haftalar dilerim....
Okan Böke

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.

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.”

ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye

