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FED NE KONUŞMUŞ; YELLEN NE ANLAMIŞ?
Öyle bir hafta düşünün ki ve biliyorum kolay da değil, Türkiye’nin en sancılı ekonomik göstergesi olan Cari
Denge rakamının bile gerek küresel gerek lokal gelişmelerden dolayı esamesinin bile okunmadığı. İşte tam da
öyle bir haftaydı geçen hafta; halbuki tüm küresel ve lokal anlamda herşey çok da güzel başlamıştı.
Önceki haftaki yazımızda da dile getirdiğimiz gibi ABD Merkez Bankası, FED Başkanı Janet Yellen ilk toplantısının ardından tüm dünyayı verdiği mesajlarla rahatlatmış ve neticeleri olumsuz olabilecek olsa dahi belirsizliklere tarihler koyarak kendi ağzından tüm dünyanın bu olasılıklara uyum sağlaması için de gerekli zamanı vermişti. Her zaman dediğim gibi en iyi belirsizlik kötü belirliliklerden daha kötüdür. Tabii burada piyasaların ve
hali ile bizim de hesaplayamadığımız, Yellen’in konuşmaları ile Çarşamba günü açıklanan 18-19 Mart FED
Toplantı tutanaklarının örtüşmediği idi. Bırakın örtüşmeyi, 6 (altı) ay olarak Yellen’in ağzından çıkan Varlık
Alımlarının sonlandırılmasını müteakiben başlayacak olan faiz arttırımlarının o toplantıda konuşulmamış olması piyasaları sükütu hayale uğrattı. Ama tipik bir piyasa gerçeği olarak başta ABD piyasaları olmak kaydı ile
tüm borsalara ‘al’ gelirken ve ciddi bir ‘risk on’ algısı hakimiyeti ilk reaksiyon olarak verilmişken, piyasalar
Perşembe günü ‘dur bir dakika yahu; neler oluyor’ diyerek son senelerin başta ABD olmak kaydı ile en büyük
günlük düşüşlerine imza attılar. Düşüşün sadece bir gün ile sınırlı kalacağını zannedenler ise Cuma kapanışlarla gerçeklerle yüzyüze kaldılar. Cuma düşüşünü sürdüren ABD borsalarında DOW yüzde 1’e yakın daha düşerken 16.015’den kapatırken; S&P ise uzun zaman sonra ilk kez 1815 puan ile 1800 sınırına dayandı. Bu gelişmelere duyarsız kalmayan diğer Gelişmiş Ülke borsaları da ciddi kayıplar yaşadılar. Daha detaylı bilgileri raporun ilerleyen bölümlerinde bundan sonrası için beklentiler bölümümüzde yansıtıyor olacağız. Şimdi gelelim
yurt içi piyasalarda yaşananlara:
Piyasalar geçen haftayı Fitch’ten gelen son derecelendirme raporu ile rahat nefes alarak olumlu bir hava içinde kapatmış ve gözlerini 11 Nisan 2014 Cuma günü benzer bir rapor yayınlayacak Moody’s’e çevirmişti.
Unutmadan hatırlatmakta fayda var ki; Fitch Türkiye’nin notunu ve görünümünü değiştirmemişti. Ancak Moody’s ise geçtiğimiz haftalarda özellikle Bankacılık sektörünü hedef alan olumsuz açıklamaları ile notta bir
değişiklik yapmasa da görünümü ‘durağan’dan ‘negatif’e düşürme olasılığı beklentiler içinde idi. Nitekim Cuma sabahı Moody’s beklentiler doğrultusunda bu kararı açıkladı. Ben şahsen ABD kaynaklı gelişmeler olmasa
idi, bu açıklamanın piyasalar üzerinde çok büyük bir etkisi olacağına inanmıyorum; zira öne sürülen sebeplerin hepsi geçerli sebepler ve malumun ilanı. Türkiye ekonomi yönetimi raporda yer alan gerekçeleri bir uyarı
olarak algılamalı ve bunları düzeltmek için adımlar atmalı. Öne çıkarılan noktalar daralan küresel likiditenin
Türkiye’nin dış sermaye akışına olan bağımlılığını olumsuz etkileyeceği; orta vadede büyüyememe riski ve
tabii önümüzdeki seçim sürecine bağlı olarak politik belirsizlik.
Netice olarak BIST-100 haftanın ilk dört gününü nefes kesmeden yükselerek geçirmişken Cuma günü yüzde
057’lik bir düşüşle haftayı 72.736 puandan yani hafta alışından yaklaşık 600 puan yukarıda kapadı. BIST100’ün yurt dışı gelişmelerden positif ayrışması çok da düşünülemez. Öte taraftan tüm hafta boyunca Perşembe’ye kadar ciddi anlamda kuvetlenen bir TL izlemiştik; sepet bazında 2.4850 TL seviyesine gerileyen Sepet, gerek ABD Merkez Bankası’nın tutarsız açıklamaları gerekse de Moody’s not görünüm kararı ile birlikte
haftayı 2.5300 TL seviyelerinden kapatırken; USD de TL karşısında geçtiğimiz hafta 2.1000 TL altını test etmiş
olsa da 2.1300 TL’lerden kapanış yaptı.
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tercihlerinize uygun olmayabilir.

14.04.2014

14.04.2014

Tabii burada bu BIST 100 düşüşünün ve TL’nin değer kaybının ne kadarının Moody’s ne kadarının ise FED kaynaklı
olduğu tartışmaya açık Türkiye piyasalarında ise haftanın kaybetmeyeni ise yüzde 10 altına gerileyen 2 yıllık gösterge tahvil faizi idi. Başbakan’ın Olağanüstü Toplantı ile Merkez faiz indirse söyleminin ardından gelen teknik ayarlama
ile geçtiğimiz hafta düşen marjinal fonlama da bu hususta yardımcı olurken; benchmark kağıt haftayı 9.92% bileşik
seviyelerinden kapadı. Ancak enflasyon görünümündeki bozulmanın özellikle Mayıs sonunda zirve yapacağı düşünülürse Merkez’in herhangi bir faiz indiriminde bulunması pek de mümkün görünmemekte, işte bu yüzden Hazine
bonolarında ‘ceteris paribus’ gelinecek en iyi nokta bu seviyeler gibi gözükmekte. Hazine aynı zamanda çok iyi bir
zamanlama ile MS+250 BP (yaklaşık) 1 milyar Euro tutarında bir Eurobond (2023) ihalesi gerçekleştirdi. Beklendiğinden hafif yüksek ama geçen seneye nazaran ciddi düşüş gösteren Cari Açık ise yıllıklandırılmış olarak 62.2 milyar
USD tutarına geriledi; burada Mayıs sonunda bu rakamın 52 milyar USD seviyesine kadar bile gerilemesi söz konusu;
ancak konu bu rakam böyle olduğu takdirde büyüme yüzde 2’nin de altına kayabilirmi ki; böylesi bir inişe hem Moody’s hem de Fitch’ten ayrı ayrı dile getirildi.
Önümüzdeki hafta yurt içi ve dışında az ama önemli bir veri akışı olacak. USDTL tarafında gözümüz içeride faiz kanadında olacakken yurt dışında başta ABD enflasyonu olmak üzere , Avrupa ve İngiltere Tüketici Enflasyonlarına da
bakacağız, ancak Çarşamba günü Çin’den gelecek 2014 1. Çeyrek büyüme rakamı da ki beklenti yüzde 7.3 başta EM
(Gelişmekte Olan) ülke ekonomileri için çok hassas olacak.
USD TL tarafında Moody’s ve FED’e kadar içeride ertelenen bir talep görüyorduk, ancak artan belirsizlikler lokallerin
ilgisini çekmiş olmalı ki hafta 2.1300 TL seviyelerine yükselerek kapandı. Hafta sonu Goldman Sachs yayınladığı raporunda USD/TL’nin 1 yıl sonra 2.5000 ve 6 ay sonra ise 2.3500 olacağını yazması piyasalarda gerginliğe yol açtı. 14
Şubat’ta benzer rakamları farklı sebeplere dayandıran Goldman bu kez dünyada rüzgarın doların lehine eseceğini ve
kurdaki yükselişin makroekonomik dengeleri bozacağını öne sürdü. Belli başlı dengeler, özellikle politika tarafında
tutulduğu sürece biz Kurum olarak bu fikre katılmıyoruz.
BIST-100 tarafında piyasanın küresel gelişmelere bağlı olarak 200 günlük Hareketli Ortalama desteği 70.750 ve son
haftanın yükseği 73.950 arasında trade edeceğini düşünürken; haftanın ilk günü aşağı yönlü bir hareket görebiliriz.
Yurt dışı piyasalarda ise EUR karşısında güçlenerek 1.3700 altına gerileyen bir USD ile haftayı açmışken, FED’in kendinle çelişen açıklamalarından sonra USD tekrar zayıflayarak 1.3900 sevilerine yükseldi. Bu hafta beklenen az ama
öz veri setinde EUR/USD için Salı günü açıklanacak olan ABD TÜFE’si ile Çarşamba açıklanacak olan Avrupa TÜFE’si
belirleyici olacaktır. Avrupa’da yüzde 0.5’e düşmesi beklenen enflasyon karşısında piyasalar her geçen gün şu sonu
gelmez önlemler paketini merak etmekte; eğer bu paketten çıkacak şey faiz indirimi ise haftanın düşüğü ECB
(Avrupa Merkez Bankası) toplantısını takiben yaşanabilir ama daha Mayıs başına kadar rahatız.
EUR/USD’de olduğu gibi Ounce/USD paritesinde de tüm hafta ABD Merkez Bankası toplantısı ile tutanaklar arasındaki farklılıklar damga vuracakken; Perşembe pili biten ve 1300 USD aşağı doğru denenirken Yellen’in el verdiği
Ounce yükselişini öngördüğümüz 1325 USD seviyesinin ötesine taşıyamadı. Kısa vadede beklenti 1308-1325 USD
fiyat aralığı; ancak hafta sonu Ukrayna’da yaşanan bölgesel hareketler toplamda değerlendirildiğinde bir çeşit risk
oluşturmaya başladı desek yalan olmayacak.
Tutanaklar sonrası 1.6820 yükseklerini gören GBP/USD paritesinde ise belirleyici gelişmeler Mart ayı İngiliz ve ABD
TÜFE’leri olacaktır. Herşey aynı kalsaydı aşağı yönlü beklentimiz olan GBP/USD paritesinde beklentimizi neutral’e
çektik; Salı enflasyon sonrası bir Cable raporunda detaylara gireceğiz. Ama 1.68’li seviyelerin hala daha satış için
fırsat olabildiğine de inanıyoruz.
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BOJ toplantısı ve açıklanmayan ilave tedbirlerden dolayı hüsran yaşayan ‘long USD’ ler USD/JPY paritesinde
101.30 seviyelerine kadar satış yapmış olsalar da, biz Abe-Kuroda ikilisinin baş koydukları yoldan vaz geçeceklerini sanmıyor ve eğer arttırılan Satış vergilerinin olumsuz etkileri görülürse her an yeni bir paket açıklayabileceklerine inanıyor ve hala ‘long USD’ pozisyonlarını cazip görüyoruz.
Neticesinde zor bir hafta geride kaldı; unuttuk sanmayın bir de ne olduğu belli olmayan bir G-20 toplantısı vardı.
Ne mi oldu? Her zamanki temenniler ve boş konuşmalar: Sonuç bildirgesine göre dünya ekonomisinde kırılganlıklar devam ediyor ve büyüme hızlarının arttırılmasında yapısal reformların önemine işaret ediyor. Yani pek de
bilmediğimiz birşey yok; zaten beklenti de yoktu. Verisi az önemi bol bir hafta bizi bekliyor, herkese başarılı bir
hafta dileriz.

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.

