30 Mart 2015

Bu Hafta Piyasalarda…
Geçtiğimiz haftaya baktığımızda piyasaların Suudi Arabistan ve Yemen arasındaki jeopolitik gerilimle birlikte fiyatlandığını söylemek mümkün. Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Yemen’e askeri harekatı başlatmasının ardından dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi
Arabistan'ın petrol ticaretinin etkileneceği endişesiyle Altın ve petrol piyasaları ralli yaparken; ABD tarafında ise açıklanan Büyüme verisi
piyasaların en önemli gündem maddesiydi. ABD’ ekonomisinin 4.çeyrekte %2,4 büyüme kaydetmesi beklenirken %2,2 büyüdü ve piyasa
beklentisini karşılayamadı. Verinin açıklanmasının ardından Dolar Endeksinde aşağı yönlü hareketler hız buldu.
Hafta geneline bakacak olursak yurtiçinde özellikle veri akışı bakımından kalabalık bir haftanın bizi beklediğini söyleyebiliriz. Yurtiçinde
Enflasyon, Büyüme ve Cari Açık rakamlarının piyasalar tarafından yakından takip edileceği haftada; geçtiğimiz hafta yayınlanan TUIK’ in
Büyüme Beklentisi Anketine göre 4.çeyrekte %2,3 büyümesi bekleniyor. 2014’ün Mart ayında çeyreklik bazda 1,13% artış kaydeden enflasyon (TÜFE); yıllık bazda Şubat itibarı ile %7,55 seviyesinde açıklanmıştı. Orta Vadeli Program’daki sapmaları göz önüne çıkaracak olan
verilerde 2014’ün özellikle son çeyreğinde ortaya çıkan jeopolitik risklerin Türkiye Ekonomisini nasıl etkilediğini göreceğiz. Cari Açık rakamının ise beklendiği gibi düştüğünü göreceğiz. Ancak içeride en az bu veriler kadar diğer bir önemli gündem maddesi ise yaklaşan Moody’s
değerleme raporu olacaktır. 10 Nisan’da açıklanacak olan raporda herhangi bir değişiklik beklemesek de, tedirginlik hüküm sürecektir.
Lokallerin özellikle reel sektörün düşük USD seviyelerini pozisyon kapamak amaçlı kullandıkları da göz önüne alındığında USDTRY’de 2,60
seviyeleri sanki yeni normumuz olmuş gibi durmakta.
Global piyasalara baktığımızda ABD ‘de açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam haftanın en önemli gündem maddesini oluştururken; Tarım
Dışı İstihdam Değişimi öncesinde öncü gösterge niteliğindeki ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi; verinin sağlam bir kestirimi olarak karşımıza çıkacak. 200K’nin üzerinde açıklanacak olan verinin genellikle olumlu olarak algılandığı piyasalarda geçtiğimiz FOMC Toplantısı sonrasında FED Başkanı Janet Yellen’ın da İstihdam piyasasına dair olumlu açıklamaları piyasa beklentilerini yukarıya çekiyor. Avrupa’da ise gündem enflasyon. ECB’nin Mart ayında start verdiği tahvil alım programının enflasyonu bir miktar yukarıya çekmesi bekleniyor. Tahvil alım
programını ne denli işe yaradığını bize gösterecek olan veride bir önceki dönem –0,3% olarak açıklan enflasyonun yükselip bu dönem –
0,2% seviyesine çıkması bekleniyor. Euro Bölgesinde ayrıca Almanya tarafında açıklnaacak olan verilen ön planda olacağı haftada Frankfurt DAX’ın volatilitesinin yüksek olmasını bekliyoruz.. İşsizlik ve İmalat PMI rakamları piyasalar tarafından yakından takip edilecekken; verilerin piyasa beklentisinin olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Almanya'nın İşsizlik Oranındaki değişimi bir önceki dönem –20K iken bu
dönemde İşsizlikte azalmanın sürmesi ve 10K azalış göstermesi ve %6,5 olan İşsizlik Oran'ının %6,4 seviyesine inmesi bekleniyor.
Asya cephesinde Çin ve Japonya’da İmalat Sanayi’ye dair önemli verilerin açıklanacağını görüyoruz. Çin tarafında açılanacak olan Mart ayı
İmalat PMI rakamları ve Japonya tarafında açıklanacak olan büyük imalatçıların genel iş koşulların belirleyen Tankan Endeksi yakından
takip edilecek. Japonya'da Tankan Endeksinin bir önceki dönemin oldukça üzerinde gerçeklemesi beklenirken; Çin de açıklanacak olan
İmalat PMI için piyasa beklentisi bir önceki dönem 49,9 seviyesinin altında 49,7 olarak öngörülüyor.
İyi haftalar.......
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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.

Yurtdışı ve Yurtiçi Veri Takvimi;
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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.

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

3

