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FED SONRASI TÜRK VARLIKLARI, EUR/USD ve OUNCE
ABD Merkez Bankası dün yaptığı toplantı neticesinde fonlama faizlerini yüzde 0,25 arttırarak yeni bandı yüzde 0,25 ile
yüzde 0,50 olarak belirledi. Kararın piyasalar açısından herhangi bir sürpriz içermemesi, önümüzdeki senenin para politikası
için de beklentilerin maximum 100 BP’lık bir artış öngörülmesi sebebi ile olumlu algı tüm dünyada hakim oldu. Burda hiç
şüphesiz en önemli unsur, kararın bence bir hata olmasına rağmen bir belirsizliği uzunca (piyasalar adına) bir zaman ortadan
kaldırması oldu.
İlk olarak Türk varlıklarına bakacak olursak kararın ardından USD karşısında ilk tepki olarak 2,92 seviyesini test eden bir TRY
gördük. Aşamalı olarak bu seviye tekrar denenip kırılabilir, ancak unutmamak gerekir ki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
TCMB 22 Aralık’ta çok önemli bir Para Politikası Toplantısı gerçekleştirecek. Piyasalarda jeopolitik ve iç siyasi olumsuzluklara
rağmen iyi havanın sürdürülebilmesi için en azından ‘sadeleştirme’ görünümünde bir ‘örtülü’ faiz artışı beklentisi bulunmakta.
Merkez ele geçen bu fırsatı bence iyi değerlendirmeli.
BIST-100 tarafında da tepkinin diğer borsalar kadar olmaması ve bunun da sebebi olarak içeride yaşanan olayların olması gün
gibi ortada. Ancak yukarıda anılan TCMB aksiyonu görülürse lokomotifi bankalar olmak kaydı ile kritik 75,000 seviyelerini
tekrar hedefleyebiliriz. Ancak bir kez daha altını çiziyorum; FED belirsizliği ortadan kalktı ama gerek iç siyaset gerek jeopolitik
riskler hala gündemde .
Fazilerde aşağı hareketin sınırlı kalması son derece doğal; belki de önümüzdeki yıla dair 4 adet faiz arttırım ibaresi olmasaydı
gerek 2 yıllık benchmark da gerekse 10 yıllık kağıtlarımızda 15-20 BP daha fazla bir kazanım elde edilebilirdi. Burda 22 Aralık
toplantısı çok önemli bir hal almış durumda.
Yurt dışı varlıklara baktığımız zaman ise, sözel yönlendirme ile dört faiz artışı beklenen bir ABD Doları’nın, gevşeme süresi ve
miktarı beğenilmeyen ve bunu her an yükseltmesi beklenen Avrupa para birimi, bu denli para politikalarında ayrışırken orta
uzun vadede USD’nin güçlenmesi beklenebilir. An itibarı ile risk reversalları kapatıp kısa Euro paozisyonlarımı almaya
başlıyorum.
Gelen kararın bir sürpriz barındırmaması bence Altın fiyatlarının son beklentisini de ortadan kaldırdı. Piyasaya gelecek olan
ilave likidite Ounce fiyatlarını 2016 yılında 4 haneli rakamların altına indirebilir.
Son not olarak; küresel piyasalar FED kararından sonra üstü kapalı tatile çıkmış durumdadır, bunu bilerek ve gözönüne alarak
işlem yapmanızda fayda var.
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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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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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