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ŞİMDİ YAPACAK NE KALDI?
Avrupa Merkez Bankası’nın bugün Para Politikaları hususunda aldığı kararlar tam olarak gelmesini
umduğumuz gibi olmasa da beklediğimiz yönde oldu. Politika faizinin ve Mevduat faizinin 10’ar baz
puan indirilmesi piyasa beklentileri doğrultusunda idi ve zaten içinde TL varlıkların da olduğu tüm
varlık fiyatlarına yansımıştı.
Ancak daha sonra belirtilen yeni bir LTRO dönemi ki ve diğer sağlanacak olan fasiliteler ile yaklaşık
500 milyar Euro’ya çıkması beklenen bir genişleme beklentilerimiz dahilinde değildi. Gerek tam
kanuni çerçeveye oturmayan, daha önce denenip başarısız olan LTRO’ların hem de teminat kalitesi
düşürülerek denenmesinin sakıncalı olabileceğini düşünmekteyiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi
denenen ve amaçlara hizmet etmeyen gerisin geri Merkez Bankası’na dönen bu ilave likiditenin bu
sefer de değişik bir akıbete uğrayacağını düşünmek zor. Tabi bu sefer ECB parayı tutmak için ‘faiz’
alacağından daha değişik bir durum da görmek mümkün.
Fiyatlamalara yansımış olan kararlar faiz kararları idi; daha az beklenen ilave genişlemenin etkisi ise
ikincil piyasalarda sınırlı kalırken hissedilir etkiler hali ile Avrupa’nın majör ülkelerinin hisse ve sabit
getirili menkul kıymet piyasalarında görüldü. Getirilerin hisse senedi piyasalarında yüzde 2’lere vardığı
ve tahvil getirilerinin gerilemesi normal olarak karşılanmalı ve özellikle tahvil fiyatlarında artışın devamı
öngörülebilir.
Değişik ve beklenemeyen gelişme ise Altın fiyatlamasında yaşandı. ECB kaynaklı ilave yaratılacak
likiditenin Altın fiyatlarına etkisi FED kaynaklı genişleme kadar olmaz; bu sebepten dolayı karar sonrası kritik 1242 USD/ounce desteğini kırmayı deneyen Altın başarılı olamadı ve 3. kez bu destekten
döndü. 1243-1260 bandı izlenmeli; aşağı yönlü risklerin daha kuvvetli olduğu bugünlerde 1242 altında
bir kapanışta aşağı yönlü hareket hızlanabilir.
Türk Lirası varlıklar ve diğer EM varlıklarının üzerinde ise etkiler mutlaka olumlu olacaktır; ancak
olumlu derken limitli olumlu demekte fayda var. ECB kaynaklı likiditenin riskli EM varlıklarına akma
hızı ya da isteği de FED’den kalan likidite gibi olmayacaktır. Ancak 0 (sıfır)’a yakın borçlanma ve 0
(sıfır)’ın altında borç alma faizi var oldukça EUR shortlanacak cazip bir para birimi haline gelmiş
demektir. Bizce burada daha da önemli olan bu kararın TCMB’nin 24 Haziran’da yapacağı Para Politikası Kurul Toplantısı’nda vereceği kararı etkileyiş şekli olacaktır.
TCMB öncesinde frontladığı ECB’den teyidi fazlası ile almış oldu. Enflasyonun tepe noktasını gördüğü
yerde yıllıklandırılmış olarak yüzde10’un altında kaldığı bir ortamda ECB’nin beklenenden fazla almış
olduğu aksiyon ile; biz bu toplantıdan 100-150 BP arasında bir repo faiz indirimi ve 150-200 BP
arasında bir O/N faiz indirimi bekler duruma geçtik. Risk iştahının artacağı bir ortamda bu faiz indirimleri ise en korkulan yer olan Döviz/TL fiyatlarına çok da olumsuz yansımaz. Türkiye piyasalarında
daha önceden gösterge kağıtta belirlemiş olduğumuz 8.50% bileşik direnç seviyesini de yüzde 8 seviyesine revize ediyoruz. Döviz tarafında ise sepetin 2,4500-2,5000 bandında hareket etmesini öngörmekteyiz. 80,000 psikolojik direncini kıran BIST’de ise derecelendirme kuruluşlarından olumsuz bir
haber gelmediği takdirde Bankacılık sektörü kağıtları önderliğinde 80,000 üzerinde kapanışlar
gerçekleştirilebildiği takdirde 82,000 yeni hedef olacaktır.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir.

