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FITCH’I ATLATTIK SIRA MOODY’S DE
Geçtiğimiz hafta gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında ciddi bir veri akış yoğunluğu vardı, ancak belki de haftanın
son günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları tüm haftaya damgasını vurdu. Borsa’nın 70.000 seviyesinin üzerine çıktığını ve gerek döviz gerek faiz tarafında belli bir normalleşme yaşandığını söyleyen Başbakan,
TCMB’nin olağanüstü bir toplantı ile faizleri arttırdığı gibi düşürmesi gerektiğini söyledi. Ancak faizlerin iniş/
çıkışında borsadan daha ziyade enflasyon görünümü de ele alınmalı. Hafta içinde açıklanan ve beklenenden yüksek gelen TÜFE’de (yıllık %8.39) önümüzdeki 2 ay daha da sıkıntılı geçecek gibi. Baz etkisinden ve dövizin geçmiş
aylardaki yüksek seyrinden kaynaklanacak pass-thru (geçişkenlik etkisi) nedenleri ile Mayıs sonunda yüzde 9.5
enflasyon seviyesini görmemiz mümkün gibi gözüküyor. Bu durumda ve özellikle Çekirdek Enflasyonun da durumu
göz önüne alındığında faizlerde böylesi bir indirim beklemek zor olabilir.
Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ise Londra’da yabancı yatırımcılara yaptığı sunumda enflasyon görünümü
hedeflerle uyumlu hale gelene kadar ihtiyatlı sıkı para politikalarının sürdürüleceği mesajını verdi. Moody’s ve Fitc
de daha önce yapmış oldukları değerlendirmelerde anlık faiz politikasının gerekli olduğu açıklamalarını da duymuştuk. Başbakan’ın 2014 yılındaki olumsuz büyüme beklentilerini bertaraf edebilmek için haklı olarak düşk faiz istemesi an itibarı ile ekonomik olarak çok beklenen bir sonuç olamaz.
Geçtiğimiz haftanın diğer önemli verileri içinde 2013 yılı nihai GSYIH büyüme vardı ve beklentilerimiz üzerinde yüzde 4 olarak gerçekleşti. 2014 senesi için ise Kurum olarak bekentimiz de piyasa beklentileri ile uyumlu olarak yüzde 2-2.5 arasında. Beklenenden daha iyi gelen bir veride Şubat ayı Dış Ticaret Dengesi idi. İhracat bir sene önceki
Şubat ayına göre yüzde 6.2 artarak 13.150 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ithalat ise yüzde 5.9 azalarak 18.250
milyar oldu. Dış Ticaret Açığı ise beklenen 6 milyar doların altında 5.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. 11 Nisan’da
açıklanacak Cari Açık rakamında ise Kurum olarak beklentimiz 4 milyar dolar altında. Şubat, Mart ve Nisan aylarının açıklanacak olan Cari Açık rakamları ile yıılıklandırılmış rakamın 54 milyar dolar seviyesine gerilemesini bekliyoruz. Ancak Cari Açık ne büyümeye sekte vurmayacak kadar yüksek ne de ülke ekonomisini rahatsız etmeyecek kadar düşük bir seviyede.
Tabii haftanın diğer bir bekleneni ise Fitch’in Türkiye için değerlendirmesi idi. Kurum olarak Fitch’in ne notu ne de
görünümü değiştirmeyeceğini bekliyorduk. Ancak beklentimiz gerçekleşince piyasalarda haftanın başından beri
hakim olan umutlu ama not açısında kaygılı bekleyiş yerini olumlu havaya bıraktı. 11 Nisan’da diğer bir derecelendirme kuruluşu olan Moody’s Türkiye değerlendirmesini yapacak. Not ve görünüm açısından bir değişiklik beklemiyoruz, ancak Fitch benzeri risklere dikkat çekilecektir.
Haftaya 70.464 seviyesinden başlayan BIST-100 ilk üç gün inişli çıkışlı hareket ederek yatay olarak kapatırken, Perşembe ve Cuma günleri ciddi yükselişlere imza atarak, haftayı yüzde 3’lük bir artışla 72582 puandan kapadı.
ABD’den gelen olumsuz kapanışlar ve piyasanın net olarak son 7 iş günüdür alımda olması sebebi ile Pazartesi
hafta bir kısım kar satışları ile başlayabilir, ama tabii dövizdeki ciddi değer kaybı ki Sepet haftayı TL karşısında yüzde
yaklaşık 4 değer kaybederek 2.5030 TL’den kapadı. Hemen hemen herşeyin sebebi ve sorumlusu olarak gördüğümüz TL’nin güçlenmesi ile borsanın orta/uzun vadeli fiyat hareketi olumlu olmaya devam edebilir. 200 günlük Hareketli Ortalama’nın üzerinde kalmayı BIST-100 eğer başarabilirse, 75.000 seviyesi denenebilir, ilk etapta gelecek
olan satışta ise an itibarı ile 70.900 seviyeleri oldukça kuvvetli görünüyor.

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
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Sabit Getirili Menkul tarafında ise 2 ileri bir geri hareketler ve zayıf hacim devam etmekte. Seçimlerden gelen
olumlu hava ile Pazartesi ve Salı günleri Hazine düzenlediği 5 ihale ile yaklaşık 12 milyar TL borçlandı; piyasaya ve
kamuya olan 11.3 milyarlık itfasını beklendiği gibi sıkıntısız atlatan Hazine borçlanma stratejisini planladığı gibi sürdürmekte. Gösterge bono ise inişli çıkışlı bir haftanın ardından haftayı 10.72% bileşiklerden kapadı. Enflasyon görünümünün çok da iç açıcı olmadığı süreçte, gösterge kağıtta aşağı yönlü hareketin sınırlı olabileceğini düşünüyoruz.
Bunca yoğun bir yurt içi gündemde tabii bazı dış etkenlerde fiyat hareketlerinde etkili oldu.

Geçtiğimiz hafta yazdığımız raporumuzda Cuma günü ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin önüne çıkarttığımız bir toplantı vardı, ECB (Avrupa Merkez Bankası) toplantısı. Beklentilerin faizlerde bir değişiklik olmayacağı
yönünde olmasına rağmen piyasalar son bir umut Draghi’nin insafa gelerek refinansman faizini ‘0’layacağını düşünüyordu. Hatta hafta başında açıklanan ve beklentilerin altında kalan EU Tüketici Enflasyonu bu düşünceleri destekler nitelikte idi. Ancak, inat akla üstün geldi ve faizler sabit bırakıldı, ancak arkasından yapılan Basın toplantısında Draghi bundan sonraki toplantılar için dezenflasyon riskini önleyebilmek adına her türlü faiz dahil adımın atılacağını söylemesi ile hafta içinde 1.3820 yüksekleri gören EUR/USD paritesi 1.3700 altına geriledi. Hareketin kalıcı ve
devamlı olabilmesi için 1.3650 altında kapanış görmek gerekecektir. Günlk raporlarımızda RSI’a bağlı verdiğimiz
teknik satış seviyelerine göre 150 ticklik aşağı hareket görmek mümkün. Perşembe günü ECB aylık raporunu açıklayacak ve bu raporun detayları EUR çaprazları üzerinde çok belirleyici olacaktır. Hafta 1.3700’den başlıyor.

Öte yandan carry anlamında hep öne çıkardığımız USD/JPY ve/veya short Yen tradelerinde bu hafta sonlara doğru
bir Yen kuvvetlenmesi gördük, ancak kalıcı olup olmadığını göreceğiz ve 102 düşüklerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. 105 JPY/USD yolunda 104.12’den dönerek 104 üzerinde kapanamayan çaprazda gözler arttırılan satış vergisinden dolayı sekteye uğrayabilecek olan ekonomik büyüyebilme ve enflasyon durumlarına
karşı Abenomics okulunun alacağı önlemlerde olacak. Sonsuz parasal gevşeyebilme ehliyetine sahip olan ekonomi
yönetiminin bankası olan Japon Merkez Bankası (BOJ)’un yapabilecekleri piyasalarda belirleyici olacaktır. Haftaya
103.24’den başlıyoruz.

Haftanın son günü ise eskisi kadar önemli olmasa da ABD’den gelen ve beklentiler dahilinde 192.000 olarak açıklanan istihdam ile işsizliğin yüzde 6.7’de kalması piyasaları etkilemedi. Daha önce referans olmaktan çıkartılan NFP
bundan böyle de FED’in uyarıları doğrultusunda tüm veriler ile beraber değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.
Bu hafta Cuma günü ABD’den Michigan Üniversitesi Güven Endeksi açıklanacak, onun dışında fazla önem taşıyacak
bir veri olmamasına rağmen FED’in çeşitli üyelerinin konuşmalarına odaklanacağız. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi
ECB’nin aylık raporu da diğer önemli bir gündem maddesi olacaktır.
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FED üyelerinin açıklamalarından hiç şüphesiz en fazla etkilenmeye açık olan 10 yıllık ABD tahvil faizleri ve buna
bağlı olarak Altın bu hafta yoğun olacaktır. Hafta içinde 2.71%’lerden yükselen ve 2.80’lere varan tahvil getirileri
Altın üzerinde baskı kurmaya devam edecektir. Çok kritik 1280 USD/ounce seviyesi altında kapanış yapamayan
Altın haftanın son günü yaklaşık 9 USD’lik bir artış göstererek 1307 seviyelerine gelmesine rağmen kritik 1308 direncini de kıramadı. Kısa vadede içinde bulunduğumuz range 1280-1308 USD olacaktır. 1280 altındaki 2-3 kapanış 1246 USD desteğine kadar inişi hızlandırabilir. Haftaya başlangıcımız 1304 USD/ounce. Son gün gerileyen
(alımlarla) ABD tahvil faizinden destek alan Altın’ın hafta içi hareketi merakla izlenecek.

Diğer önemli bir çapraz ise GBP/USD olacaktır. Perşembe günü toplantı yapacak olan BOE (İngiltere Merkez Bankası) herhangi bir politika değişikliğine gitmeyecek, yani faizleri yüzde 0.5 seviyesinde tutarken, varlık alımlarını da
375 milyar Sterling seviyesinde bırakacaktır. Ancak Cable üzerinde en az belki daha da önemli olacak olan diğer
bir veri de Salı günü açıklancak olan NIESR GSYIH büyüme tahmini olacaktır.Haftaya başlangıcımız 1.6585 ve beklentiler zayıf da olsa aşağı doğru.

Önümüzdeki hafta veri seti belki geçtiğimiz hafta kadar yoğun olmasa da, ehemmiyet açısından çok önemli olmaya
aday. Özellikle içeride açıklanacak olan Cari Denge ve Moody’s açıklamaları belirleyici olacaktır. Yurt dışında ise
gerek ECB aylık raporu gerek BOE toplantısı çaprazlar üzerinde belirleyici olacakken, Çin’den gelecek olan
(doğruluğuna ne kadar inanırsınız) Dış Ticaret rakamları da, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin yön bulmasına ve
bunun da başta EM (Gelişmekte Olan Ülke) olmak üzere tüm küresel ekonomik iyileşme durumuna ne tür bir etki
edecek onu izleyeceğiz.

Herkese mutlu ve sağlıklı bir hafta dileriz........
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