16 Mart 2015

Bu Hafta Piyasalarda…
Bu hafta gerçekleşecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, PPK (Para Piyasası Kurulu), ABD Merkez Bankası FED,
FOMC ve İngiltere Merkez Bankası, BOE’nin açıklanacak olan geçmiş toplantı tutanakları haftanın en önemli gündem maddelerini
oluşturuyor. İlk olarak FOMC Toplantısına baktığımızda önceki toplantılarda sabırlı’ kelimesinin en az iki toplantı daha kullanılacağı
yönündeki açıklamaları göz önüne alarak 17-18 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan toplantıda faiz indirimi için ‘sabırlı’ ifadesinin metinden çıkarılmayacağını düşünüyoruz. Ancak özellikle son açıklanan ABD Tarım Dışı İstihdam rakamı ve FED’in bazı üyelerinden gelen açıklamalar bu savı zayıflatan bir konumda. USD/TRY ve genelde diğer para birimlerinde en önemli belirleyici hiç kuşkusuz en önemli haftalık veri hiç şüphesiz FED ve eğer sabır ifadesi tutanaklardan çıkarsa USD kuvvetlenmesi hızlanacaktır. Salı günü
ise saat 14:00’de TCMB faiz kararını açıklayacak ve son siyasi ve para erkinin ifadelerine göre sağlanan uzlaşmanın ne olduğunu anlayacağız. USDTRY tarafındaki kırılganlık göz önüne alındığında ve FED’in toplantısının bir gün sonra yapılacak olması hususu bize para
politikasının sabit bırakılacağını düşünmekteyiz. İngiltere Merkez Bankası tarafında ise geçtiğimiz toplantılarda herhangi bir değişikliğe gitmeyen BOE’nin toplantı tutanaklarında bu kararların hangi oy yüzdesi ile alındığı ileride yapılacak olan toplantılar hakkında
belirleyici olma özelliğini taşıyabilir.
Öte yandan, Türkiye için diğer çok önemli bir beklenti ise Fitch’in 20 Mart günü Türkiye için açıklayacağı rapor olacaktır. Mevcut durum göz önüne alındığında artan döviz kurlarının ve Merkez Bankası üzerinde yaşanan tartışmaların Fitch’de olumsuz kanaat yaratma ihtimaline işaret etmesine rağmen; biz notta herhangi bir değişiklik yapılacağını zannetmiyoruz. Hafta içinde olumsuz olarak
fiyatlara yansıması beklenen bu gelişme beklediğimiz şekilde sonlandığı takdirde ilerleyen zamanlarda pozitif olarak etki edecektir.
Veri akışına bakımından sakin olan haftada Euro Bölgesinde açıklanacak olan Şubat ayı enflasyon rakamları için piyasa beklentisi –
0,3% seviyesinde sabit kalacağı yönünde iken; Mart ayında tahvil alım programının başlamasıyla birlikte önümüzdeki aylarda enflasyon
oranının bir miktar artış göstermesi bekleniyor. Yine Euro Bölgesinde Almanya tarafında açıklanacak olan ve yatırımcı düşüncesinin bir
numaralı indikatörü olarak sayılan ZEW Ekonomik Kanısının 4 aydır olan yükselen trendde olması ile birlikte Mart ayı içinde piyasa beklentisi 59,2 iken bir önceki dönem ZEW Ekonomik Kanısı 53,0 seviyesinde gerçekleşmişti. İngiltere cephesine baktığımızda Ortalama Kazançlarda ve Alacaklı Sayım Değişiminde İngiltere’de İstihdam piyasasındaki toparlanmanın hızlanmasıyla birlikte bir Ortalama Kazanç Endeksi
+ İkramiye ‘sinde %2,2’lik bir artış beklerken Alacaklı Sayım Değişiminde yaklaşık 6K azalma bekleniyor. ABD tarafında genel olarak FOMC
Toplantısı fiyatlanacakken; ABD tarafında haftanın sonlarına doğru Mart ayı için açıklanacak olan Philadelphia FED İmalat Listesi için artış
sağlanması bekleniyor.
Ekonomik Takvim;
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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.

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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