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FOMC’yi Beklerken
Bu hafta Türkiye açısından veri akışının oldukça yoğun olduğu bir haftaydı. Yurtiçi Piyasada Ekonomik Büyüme, Ödemeler Dengesi, Fitch Konferansı ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın açıklamaları yakından takip edildi.
Hafta içinde ilk olarak TUIK tarafından Çarşamba günü açıklanan 2.Çeyrek büyümesi yıllık bazda sabit fiyatlarla %2.7
olan piyasa beklentisinin altında kalarak %2.1 büyüme kaydetti. Birinci Çeyrek verisi ise %4.3 ten %4.7 ye revize edildi. Büyüme verilerinin içinde en çok dikkat çeken veriler arasında tüketim harcamalarındaki bozulma nedeniyle Hane halkının nihai tüketim harcamalarının değeri %0.4’lük sınırlı bir artışla 19.902 Milyon TL olması ve Mal ve Hizmet
ithalatı %4.6’lık azalış göstererek 8.950 Milyon TL olarak açıklanması yer alıyor. Kişi başına düşen GSYİH değeri ise
2013 yılında 10.782 dolardan revize edilerek 20.580 TL,10.807 dolar olarak açıklandı. ATIG olarak Türkiye Ekonomisi
sene sonu büyüme beklentimiz ise %2.4 seviyesinde bulunuyor.
Yurtiçi piyasalarda açıklanan Ödemeler dengesi ise; aylık bazda 2.63 milyar dolar gerilerken yıllık bazda ise 48.5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve kurum olarak beklentimiz olan 2.89 milyar doların altında kaldı. Ödemeler Dengesindeki gerilemenin sebebi olarak; Dış ticaret açığının 14.670 milyon dolar azalarak 34.271 milyon ABD dolarına düşmesi, Net hizmet gelirlerinin 1.163 milyon dolar artarak 12.269 milyon dolara yükselmesi, Gelir Dengesi açığının 937
milyon dolar azalarak 5.206 milyon dolarına gerilemesi olarak gösterildi.
Yurtiçi piyasalarda açıklanan diğer önemli veri ise Türkiye Sanayi Üretimin yıllık bazda 1,3% artış beklentisinin üstünde kalırken; artış oranı %3.6 olarak açıklandı.
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurulu olan Fitch Ratings ise hafta içi Türkiye’de yaptığı konferansta 3 Ekim’de
Türkiye için bir gözden geçirme yapılacağını duyurdu. Fitch ayrıca Merkez Bankasının üzerindeki faiz indirmesi yönündeki siyası baskının azaldığına yönelik bir işaretin olmamasına dikkat çekti. Türkiye’nin deneyimle ekonomi takımının ilk yarı bütçe sonuçlarına bakılarak korunduğunu açıklarken; aynı zamanda yeni parlamento seçimleri öncesinde ekonomide popülizmin bir risk oluşturduğunun altını çizdi. Ayrıca Türkiye ekonomisindeki dengelenmenin
gitgide daha zor hale geldiğini belirtti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı Perşembe günü Kastamonu'da para politikası konferansı
sırasında açıklamalarda bulundu. Başçı bu hafta açıklanan ekonomik büyümedeki büyüme hızının düşüşüne ve sebeplerine değindi. Büyümeyi ikinci çeyrekte artıda tutan tek şeyin ihracat olduğunu ve dünyada da Türkiye’deki ihracat payının artığına dikkat çekti. AB ülkelerinden artan ihracat talebinin olumlu seyri devam ettireceğini, ancak jeopolitik risklerin ihracattaki olumsuz etkilerinin hala görüldüğünü belirtti. Başçı Cari Açık konusunda da tasarruf oranlarının düşük olmasını önemli sebeplerden biri olarak gösterdi ve tasarruf oranlarının artması durumunda toparlanacağına değindi. Enflasyonun iyileşene kadar para politikasındaki sıkı duruşun değişmeyeceğine dikkat çekerken,
gıda fiyatlarındaki geçici hareketlenmesinin bitmesinden sonra kademeli olarak düşeceğine ve enflasyonunda alınan
yöntemlere yavaş cevap vermeye başladığına değindi ve Türkiye’de iş gücü katılım oranın gitgide iyileştiğine ve %
50’yi geçtiğini söyledi. Başçı ayrıca küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisini nasıl etkilediğine de değindi. FED’in erken faiz arttırma ihtimali gittikçe artarken; FED’ den beklenen sıkılaştırıcı adımların son dönemde gelişmekte olan
ülkelere portföy akımını dalgalandırdığını belirtti.

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.

Hafta içi JP Morgan’ın yayınladığı Cemmea strateji Raporunda Türkiye için yatırım seviyesinin overweight seviyesine
yükselttiğini açıkladı.
Haftayı 2,1588 seviyesinden açan USDTRY en yüksek 2,5355 seviyesini test ederek haftayı 2,2234 seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %2,99 artış gösterdi.
Haftayı 2,4785 seviyesinden açan DVZSPT en yüksek 2,5355 seviyesini test ederek haftayı 2,5345 seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %2,26 artış gösterdi.
Haftayı 8,95 seviyesinden açan 2 Yıllık Tahviller en yüksek 9,23 seviyesini test ederek haftayı 9,23 seviyesinden kapadı. Hafta boyunca 8 BP artış gösterdi.
Haftayı 8,96 seviyesinden açan 10 Yıllık Tahvil en yüksek 9,36 seviyesini test ederek haftayı 9,3 seviyesinden kapadı.
Hafta boyunca 7 BP artış gösterdi.
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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.

Amerika tarafında bu hafta ABD Başkanı Barack Obama IŞİD Terör örgütüne karşı uygulayacağı stratejiyi açıkladı.
4 aşamadan oluşan bir strateji ortaya koyan Obama; IŞİD’ın bir devlet değil terör örgütü olduğunun altını çizerken,
bunun bir tek ABD’nin savası olmadığına dikkat çekti. Kısaca IŞİD’ in gücünü ilk azaltacaklarını ve sonra tamamen
yok edeceklerini belirten ABD başkanı; 4 aşamalı planı ise ilk ayakta Suriye üzerinden yapacakları hava saldırıları,
ikinci ayakta teröristlerle mücadele eden güçlere desteklerini artıracaklarını, üçüncü ayakta ise IŞİD‘e giden fon kaynaklarını kesme çabalarını ikiye katlayacaklarını son olarak ise insani yardımlara devam edeceklerini açıkladı.
Hafta içi Eski FED başkanı Greenspan de açıklamalarda bulundu. Eski FED Başkanı ABD’nin er ya da geç faizlerini
yükseltmesi gerektiğini ama daha bu faiz artışına hazır olmadığını belirtirken, ABD ekonomisinin eksik kapasiteyle
çalıştığını ve enflasyonun düşük seyir izlemesinin bununla ilgili olduğu görüşünü belirtti.
FED Philadelphia Başkanı Charles Plosser Cumartesi günü yaptığı açıklamada Merkez Bankası'nın faiz oranlarını
daha geç artırmaktansa daha erken artırması gerekecek söylemi ile FED’den alınan faiz artırımı sinyali piyasada hareketliliğe neden oldu.
ABD tarafında veri akışı ise hafta başından itibaren yoğundu.
Amerika’dan istihdam piyasasına dair veriler geçen haftadan beri olumsuz gelmeye devam ediyor. Beklentilerin
oldukça altında gelen Tarım Dışı İstihdam verisinin ardından (Beklenti: 230 bin, gerçekleşme: 142 bin) bu hafta da
İşsizlik Başvuruları beklentilerin üzerinde geldi. İstihdam talepleri 300 bin beklentisinin üzerinde gelerek 315 bin
olarak açıklandı. Bu veri ile birlikte Devam Eden İşsizlik Başvuruları 2,480 bin beklentisinin üzerinde 2.487 bin seviyesine ulaştı. Janet Yellen erken faiz artırımı sinyali verdiği konuşmasında istihdam piyasasında toparlanmayı önemli gerekliliklerden biri olarak tanımlamıştı. Kötü gelen istihdam verilerinin ardından önümüzdeki hafta gerçekleşecek
olan FOMC toplantısından ne gibi söylemler duyacağımız merak konusu. Ayrıca, bu hafta ABD İş İmkânları ve İş Gücü Hacmi 4,72 Milyon beklentisinin altında gelerek 4,67 milyon olarak açıklandı.
ABD Aylık Bütçe Beyanı ise -130.0 milyar dolar beklentisinin üzerinde -129.0 milyar dolar olarak açıklandı. ABD Çekirdek Perakende Satışları aylık bazda beklentiler dahilinde gelerek 0,3 olarak açıklandı.
ABD İthalat bedeli ise aylık bazda beklentiler dahilinde -0,9% olarak açıklanırken, ihracat bedeli aylık bazda -0,2%
beklentisinin beklentisini karşılamayarak -0,5% olarak gerçekleşti. ABD perakende satışları ise aylık bazda beklentisi
dahilinde gelerek 0,6%olarak açıklandı.
Michigan hassasiyeti ise 83,3 beklentisinin yukarısında 84,6 olarak açıklandı. Michigan Tüketici Güven Endeksi 73,0
beklentisinin beklentisinin

yukarısında 75,6 olarak açıklanırken, Michigan Tüketici Ön Güven Endeksi ise 1000,0

beklentisin altında kalarak 98,5 olarak açıklandı.

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.

Haftayı 83,803 seviyesinden açan Dolar Endeksi en yüksek 84,519 seviyesini test ederek haftayı 84,216
seviyesinden kapadı Hafta boyunca %0,49 artış gösterdi.
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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.

Bu hafta İngiltere Piyasalarında BOE Başkanı Carney’in konuşmaları takip edildi. Faizlerin normalleşmesi zamanının

yaklaştığını vurgularken zamanının reel ücretlerdeki toparlanmaya bağlı olduğunu açıkladı. Faizlerdeki artırımın kademeli ve sınırlı olacağını da dikkat çekti. Faiz artırımına yaklaştıklarını açıklarken hala istihdamda toparlanma sürecinde olduklarına da değindi. Bu hafta şüphesiz GBPUSD deki volatilitesini en çok etkileyen İskoçya’nın ayrılma ihtimali ile ilgili; İskoçya’nın bağımsızlık yönünde oy kullanması taktirde İngiltere’nin ekonomik rotasının bozulmayacağını söylerken finansal istikrarı sağlamak için acil durum planı yaptıklarını ve gerekirse bunu uygulayacaklarını da ekledi.
İngilterede hafta boyu süren İskoçya gerginliğine ilişkin Lloyds Banking Group ise PLC çarşamba günü, 18 Eylül'de-ki
referandumdan "evet" çıkarsa, genel müdürlüğünü Edinburgh'ten Londra'ya taşıyacağını söyledi. % 25'i İngiltere
hükümetine ait olan Lloyds, yaptığı açıklamada "Ne derece bir değişiklik olacağı henüz net olmasa da, yasal merkezi
İngiltere'ye taşımak da dahil olmak üzere, beklenmedik durumlar için planımız hazır" dedi. Royal Bank of Scotland da
perşembe günü benzer bir açıklamada bulunarak, İskoçya bağımsızlıktan yana oy kullanırsa yasal genel merkezini
İngiltere'ye kaydettireceğini açıkladı. Yüzde 80'i İngiltere hükümetine ait olan RBS ise "İskoçya referandumuna ilişkin,
bankanın kredi notu ve mali, para-sal, yasal ve düzenleme konuları üzerinde etkisi olabilecek belirsizlikler var" dedi.
BP PLC'nin CEO'su Bob Dudley, çarşamba günü İskoçya'nın Kuzey Deniz petrol sanayisinin geleceğinin en iyi şekilde
"mevcut kapasite ve entegrasyonun İngiltere'de kalmasıyla" sağlanabileceğini söyledi.
İngiltere’de hafta içi veri akışı açısından yoğundu. Hafta içi açıklanan GBP Sanayi Üretimi Yıllık 1.3 beklentisinin üzerinde gelerek 1.7 olarak açıklanırken, aylıkta da 0.2 beklentisini aşarak 0.5 olarak açıklandı. İmalat Üretimi ise yıllık ve
aylık bazda beklentiler dahilinde 2.2 ve 0.3 olarak açıklandı. İngiltere’nin AB Dış Ticaret Dengesi ise -3.60B beklentisinin altında kalarak -4.34B olarak açıklandı. RICS Konut Fiyatları Dengesi ise %47 beklentisinin altında kalarak %40
olarak açıklandı.
Haftayı 1,61885 seviyesinden açan GBPUSD en yüksek 1,62776 seviyesini test ederek haftayı 1,62669 seviyesinden
kapadı. Hafta boyunca %0,48 artış gösterdi.
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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.

Euro Bölgesinde haftanın son işlem günü Mario Draghi’nin yaptığı açıklamalar piyasalar tarafından takip edildi. Avrupa Merkez Başkanı Mario Draghi; Milano’da yaptığı açıklamalarda enflasyonun istenilen seviyelere yaklaşması, ekonominin canlanması ve işsizliğin düşmesi için kararlı bir yatırım artışının olması gerektiğini savundu. Avrupa Birliği ile
çalışan hükümetlerin reformları gerçekleştirdikleri ve ekonomide hareketlendirme sağladıkları taktirde Euro kriz
öncesi düzeylere geri dönebileceğini açıkladı.
Morgan Stanley ise geçtiğimiz hafta ECB tarafından alınan faiz indirimi ve varlık alım programı kararına karşın Euro
Bölgesi büyümesine dair beklentisini aşağı çekti. Açıklamasında 0.8 oranında büyüyeceğini ön görürken bir önceki
beklenti %1 olacağı yönündeydi. Bir sonraki senenin büyüme beklentisini ise %1.5 seviyesinden %1.2 seviyesine
revize etti.
Euro Bölgesinde bu hafta önemli veriler açıklandı. Bu hafta açıklanan Sentix Yatırımcı Güveni 2,0 beklentisinin aşağısında gelerek -9.8 olarak açıklandı. Bir önceki dönem bu veri 2,7 olarak açıklanmış idi .Öte yandan ECB’nin aylık raporunda bu hafta açıklanan önemli veriler arasında yer aldı.
Euro Bölgesi Sanayi Üretimi aylık bazda 0,5 beklentisinin üzerinde gelerek %1.0 olarak açıklanırken ,yıllık bazda da
Sanayi Üretimi %1.3 beklentisinin üzerinde %2.2 olarak açıklandı. Euro Bölgesinde açıklanan İstihdam Değişikliği ise
çeyreklik bazda 0,1 beklentisinin üzerinde 0,2 olarak gelirken, yıllık bazda 0,4 olarak açıklandı.
Almanya tarafında ise açıklanan verilere göre Alman Ticaret Fazlası 16,8B beklentinin üzerinde 22,2B olarak açıklandı. Alman 10 yıllık tahvil ihalesi 1,050% açıklanırken bir önceki dönem 1,080% olarak gelmişti. Alman CPI aylık bazda
%0,0 beklentisi dahilinde gerçekleşirken, yıllık bazda da 0,8 beklentisi dahilinde gerçekleşti.
İspanya tarafında CPI yıllık bazda beklentiler dahilinde -0,5 olarak gerçekleşirken aylık bazda 0,1% beklentisinin üzerinde kalarak 0,2% olarak açıklandı. İspanya yıllık Sanayi Üretimi ise 1,5% beklentisinin altında kalarak 0,8%olarak
açıklandı.
Haftayı 1,2947 seviyesinden açan EURUSD en yüksek 1,298 seviyesini test ederek haftayı 2,2964 seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %0,13 artış gösterdi.
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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.

Japonya’da veri akışının yoğun olduğu haftada BOJ toplantı tutanakları Japon ekonomisindeki yavaşlama ve üretim
ülke dışına kaydırılmasının etkisiyle ihracatın yavaşlama içerisine girebileceklerini inandıklarını açıklarken; Japonya
Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, Para Politikasını daha da gevşetecek politika araçlarına sahip olmalarına rağmen fiyat hedefine doğru istikrarlı bir ilerlemenin bulunduğu şu an itibariyle bunlara ihtiyaç olmadığını söyledi. BOJ Başkan Yardımcısı Kikuo İwata ise Nisan ayındaki vergi artışı hasarını azaltılırken; hane halkı ve şirketlerin
harcamalarındaki artış beklentisinin olumlu yansıdığına dikkat çekti.
Japonya da açıklanan GDP çeyreklik bazda -1,8 beklentisi dahilinde gelirken, yıllık bazda -7,0 beklentisinin altında 7,1 olarak açıklandı. Cari Denge ise 0,417T olarak açıklanırken 0,444T beklentisinin aşağısında kaldı. Makine Araç
Siparişleri bir önceki dönem %37,7 iken bu dönem %35,6 olarak açıklandı, Ev Halkı Güveni 42,3 beklentisinin altında kalarak 41,2 olarak gerçekleşti. Çekirdek Mekanizma Siparişleri%3.5 artarak %4 olan beklentisinin altında
kalırken, Yıllık Çekirdek Makine Siparişleri 0.6 beklentinin üzerinde 1,1 olarak açıklandı. Sermaye Malları Fiyat endeksi ise beklentilerin üstünde 0,2 azaldı. Endüstriyel Üretim ise aylık bazda 0,2% beklentisinin yukarısında %0,4
olarak açıklandı.
Çin tarafında hafta içi açıklanan CPI Ve Ticaret Dengesi verileri takip edildi. Çin İhracatları yıllık bazda %8.0 beklentisinin yukarısında gelerek %9.4 olarak açıklanırken; İthalatı ise yıllık bazda 1.7 beklentisinin aşağısında %-2.4 olarak açıklandı. Dolayısıyla ticaret dengesinde olumlu bir tablo sergileyen Çin 40,00B beklentisinin üzerinde 49.83B
olarak açıklandı.Çin CPI verileri ise beklentileri karşılamazken; CPI yıllık bazda %2.2 beklentisinin altında kalarak %
2.0,aylık bazda ise 0.4 beklentisinin altında 0.2 olarak açıklandı.

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.

Haftayı 105,065 seviyesinden açan USDJPY en yüksek 107,41 seviyesini test ederek haftayı 107,371 seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %2,19 artış gösterdi.
Haftayı 15718,13 seviyesinden açan NIKKEI en yüksek 15984,9 seviyesini test ederek haftayı 15948,4 seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %1,46 artış gösterdi
GRAFİK5:NIKKEI

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.

Petrol tüketiminde lider ülkelerden gelen düşük ekonomik veriler, süregelen jeopolitik riskler ve global arz talep
dengesindeki talep taraflı düşüş beklentileri ile WTI ve BRENT petrol fiyatları ikinci haftalık düşüşü kaydetti. Brent
petrol haftayı %2.91,WTI petrolü de %1.29 düşüş kaydetti. Uluslararası Enerji Ajansı ve OPEC, 2014 ve 2015 için
global petrol arzı tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Amerikan Enerji Bilgi Kurumu ise 2014 ve 2015 için Amerika’da petrol üretimi beklentisini yukarı yönlü revize etti.
Geçtiğimiz hafta Amerika’dan açıklanan ve beklentilerin altında kalan Tarım Dışı İstihdam Değişimi rakamı son bir
yılın en düşüğü olarak gerçekleşmişti (Gerçekleşme: 142 bin, Beklenti: 230 bin). Hafta başında açıklanan verilere
göre de Çin’de İhracat 9.4% oranında yükselirken bu rakam bir önceki ayın verisinin altında kaldı (14.5%). Global
talepte azalma sinyalleri veren bu veriler ile WTI düşüşe devam ediyor. Ancak Çin Genel Gümrük İdaresi verilerine
göre Çin’in Ağustosa ayındaki ham petrol ithalatı bir önceki yıla göre 17.5% bir önceki aya göre ise 6% artış gösterdi. Fakat Çin’deki talepten çok Amerika’daki stok verileri (Amerika petrol talebi global talebin 21%’ini oluşturuyor) ve
global talepteki geleceğe dönük aşağı yönlü revizyonlar önemli.
Amerikan Petrol Enstitüsü’nün raporuna göre geçtiğimiz hafta Amerika’da ham petrol stokları 1.5 milyon varillik
azalma beklentisine karşılık 1.9 milyon varil azaldı. Benzin stokları ise 0.71 milyon varil artış gösterdi. API bu bilgiyi
rafineri ve terminallerden gönüllü şekilde topluyor. Daha resmi bilgi veren Enerji Bilgi Kurumu’nun raporuna göre
geçtiğimiz hafta Amerika’da ham petrol stokları 1.5 milyon varillik azalması beklenirken 900 bin varil azaldı. Benzin
stoklarında ise azalma beklentisine karşılık artış görüldü. 157 bin varillik azalma beklenirken 2.38 milyon varillik bir
artış gerçekleşti. Yine EIA istatistiklerine göre Amerika’da petrol üretimi son 45 yılın en yüksek seviyelerinde ve petrol fiyatlarında Ağustos 2015 için tahmini WTI fiyatları $96.08’den $94.67’ye revize edildi. Ayrıca EIA, 2014 için günlük benzin tüketimi tahminini 8.82 milyon varile yükseltti. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında yapılan tahminin 0.13 milyon varil üzerinde. Tüketimde artışa rağmen, üretimde de artış görülüyor. Yine EIA istatistiklerine göre Amerika’da
petrol üretimi son 45 yılın en yüksek seviyelerinde. Amerika’da toplam hem petrol üretimi 2013’te günlük 7.5 milyon varil iken, 2014’te 8.6 milyon, 2015’te ise 9.5 milyon varil olarak tahmin ediliyor. Bu seviyeler gerçekleşirse,
2014 üretimi Temmuz 1986’dan beri, 2015 üretimi ise 1970’ten beri en yüksek seviyeler olacak. EIA petrol fiyatlarında Ağustos 2015 için tahmini WTI fiyatlarını $96.08’den $94.67’ye revize etti.
Petrol fiyatlarında Uluslararası Enerji Ajansı’ndan gelen bazı istatistikler de önemli olabilir. IEA 2014 ve 2015 yılı için
petrol talebi beklentilerini düşürdü. Talep tahmini 2014 yılı için günlük 65.000 varil düşüşle 0.9 milyon varil, 2015
için ise yıllık 100.000 varil düşüş ile 1.2 milyona indirildi. OPEC de 2015 yılı için global günlük petrol talebi tahminini
0.2 milyon varil azalttı. Ayrıca OPEC üretimi Ağustos ayında günlük 231 bin varil artış göstermiş olmasına rağmen
OPEC ülkelerinden Suudi Arabistan geçen ay petrol üretimini 330.000 varil azalttı. Ancak OPEC dışı üretimde azalma ile global arz günlük 400 bin varil azaldı. Dün Amerika’daki petrol stoklarının azaldığını açıklayan EIA da 2015’te
Amerika’daki petrol üretiminin 250.000 varil artacağını söylerken, BRENT fiyatları için de 2015 tahminini $105’ten
$103’e indirdi. EIA ayrıca OPEC dışı üretimin de 2015’te 3.4% artış göstererek 55.91 milyon varile ulaşacağını tahmin ediyor. Irak’ta petrol üretimi bölgedeki gerginlikten etkilenmezken, Libya’nın Temmuz ayında 400 bin varil olan
günlük üretimi Ağustos’ta 747 bin varile ulaştı.

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.

Irak/Suriye ve Ukrayna’da devam eden gerginlikler de önemini korumaya devam ediyor. Amerikan başkanı Barack
Obama meclis onayı olmadan da IŞİD’e karşı mücadeleyi genişletme yetkisine sahip olduğunun altını çizdi ve IŞİD’i
yok etmek üzere 4 aşamalı planı kapsamında Suriye’ye hava saldırısı konusunda yeşil ışık yaktı. Geçen hafta Rusya
ve Ukrayna arasında ateşkes anlaşmasına geniş ölçüde ulaşılmasının ve Putin’in söylemlerindeki yumuşamanın ardından petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı artmıştı. Ancak Ukrayna’da ayrılıkçılar Rusya tarafından ateşkesin ihlal
edildiğini savunurken, Rusya da aynısını ayrılıcılar için iddia etti. Bölge’de gerginlikler henüz durulmuş değil. Avrupa
ülkeleri Rusya’da özellikle enerji sektörüne ve petrol şirketlerine uygulamayı planladığı ek yaptırımları tartışırken,
Rusya da karşılığında hava sahasını kullandırtmamayı planlarken, yaptırımların onaylanmasının ardından Rusya Avrupa Bölgesi’ndeki araba ve giyim sektörüne yaptırım uygulayacağını açıkladı.
Haftayı 100,87 seviyesinden açan BRENT en yüksek 100,96 seviyesini test ederek haftayı 97,9 seviyesinden kapadı.
Hafta boyunca %2,97 düşüş gösterdi.
Haftayı 93,53 seviyesinden açan WTI en yüksek 93,94 seviyesini test ederek haftayı 92,24seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %1,29 düşüş gösterdi.
Grafik6:BRENT-WTI

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.

Piyasalar haftaya gerçekleşecek olan FOMC toplantısını beklerken; Dolar Endeksindeki yükseliş ve FED’in erken faiz
artırımı ihtimalinin güçlenmesi ile altın fiyatlarında satış baskısı arttı ve altın bu hafta Ocak 2014’ten beri en düşük
seviyeleri görerek $1,232 seviyesini test etti.
Irak/Suriye ve Ukrayna’da devam eden gerginlikler de önemini korumaya devam ediyor. Amerikan başkanı Barack
Obama meclis onayı olmadan da IŞİD’e karşı mücadeleyi genişletme yetkisine sahip olduğunun altını çizdi ve IŞİD’i
yok etmek üzere 4 aşamalı planı kapsamında Suriye’ye hava saldırısı konusunda yeşil ışık yaktı. Geçen hafta Rusya ve
Ukrayna arasında ateşkes anlaşmasına geniş ölçüde ulaşılmasının ve Putin’in söylemlerindeki yumuşamanın ardından petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı artmıştı. Ancak Ukrayna’da ayrılıkçılar Rusya tarafından ateşkesin ihlal edildiğini savunurken, Rusya da aynısını ayrılıcılar için iddia etti. Bölge’de gerginlikler henüz durulmuş değil. Avrupa ülkeleri Rusya’da özellikle enerji sektörüne ve petrol şirketlerine uygulamayı planladığı ek yaptırımları tartışırken, Rusya da
karşılığında hava sahasını kullandırtmamayı planlarken, yaptırımların onaylanmasının ardından Rusya Avrupa Bölgesi’ndeki araba ve giyim sektörüne yaptırım uygulayacağını açıkladı.
Bu hafta başında ise Avrupa ve Ortadoğu liderlerinin artık IŞİD sorununa çözüm bulmak adına kararlı adımlar atmaya başlıyor. Özellikle Amerikan Başkanı Barack Obama hava saldırısına yeşil ışık yaktıktan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Hollande da hava saldırılarına katılacaklarını açıkladı. İngiltere Başbakanı David Cameron da gerekli adımların
her ne olursa olsun atılacağını söyledi. Paris’te gerçekleşecek olan toplantıda ülke liderleri yapılacakları kararlaştıracak. Tansiyonun yükselmesi petrol ve altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturabilir.
Jeopolitik riskler devam ede dursun, piyasalar bu duruma alışmış gibi görünüyor. FED’den faiz artırımına dair söylemler arttıkça güvenli liman arayışı jeopolitik risklerin artmasına rağmen düşüşe devam ediyor, dolayısıyla altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hala mevcut.
Haftayı 1268,78 seviyesinden açan ALTIN en yüksek 1271,95 seviyesini test ederek haftayı 1229,49 seviyesinden
kapadı.Hafta boyunca %3,10 düşüş gösterdi.
GRAFİK 7ALTIN

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.

Bu hafta yurtiçi piyasalarda Türkiye Çeyreklik İşsizlik Ortalaması ve Türkiye Bütçe Dengesi ‘nin açıklanması beklenirken; Amerika tarafında FOMC toplantısı beyanatları ,Janet Yellen’in konuşması, Amerika CPI ,Yapı ruhsatları
bekleniyor. İngiltere'de CPI ‘ların açıklanması ,Ortalama Kazanç İndeksi ,Perakende satışlar açıklanacak. Euro
Bölgesinde Ticaret Dengesi, ZEW Ekonomik Hassasiyeti, CPI Ve Cari Hesap bekleniyor. Asya tarafında ise BOJ
Başkanı Kuroda’nın konuşması beklenirken, Çin tarafında ise Çin Konut Fiyatlarının açıklanması bekleniyor.

Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı 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.

