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BAŞIMIZ SAĞOLSUN...
Geçtiğimiz haftanın şüphesiz en önemli gündem maddesi Soma’da yaşanan ve 301 maden çalışanımızın hayatını
kaybettiği facia idi. Dünya basınının da oldukça ilgi gösterdiği olayda yasal süreç devam etmekte iken kazanın
ardından 3 günlük Ulusal Yas ilan edildi. ATIG Yatırım olarak hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,
ailelerine ve ülkemize baş sağlığı diliyoruz.
Yurt içinde piyasalar veri akışı açısından sakin ise de Perşembe günü açıklanan Cari İşlemler Açığı ve Üç Aylık İşsizlik
Ortalaması kayda değer veriler idi. Üç Aylık İşsizlik Ortalaması %10,2 ile beklentilerin üzerinde geldi (Beklenti:
%10,1). Aynı gün açıklanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının verilerine göre Türkiye’nin Cari Açığı Mart
ayında 3 milyar 194 milyon dolar ile beklentilerin altında bir rakam olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış bazda ise
Cari İşlemler Açığının en son açıklanan bu rakamla 59 milyar 970 milyon dolara gerilediğini görüyoruz.
Cari Açık rakamlarının açıklanmasından sonra JP Morgan Türkiye’deki cari açığın bu yıl Gayri Safi Milli Hasıla’nın
%5,7’sine gerilemesini beklediklerini açıkladı. Aynı şekilde Morgan Stanley de cari açıkta önümüzdeki aylarda daha
da fazla gerileme görüleceğini tahmin etmekte. Cari İşlemler Açığı olumlu bir gelişme olarak algılansa da Cari Açığın
kapanmasında rolü olan döviz kurlarındaki artış kaynaklı ithalat azalması ekonomik büyüme için olumlu bir tablo
oluşturmamaktadır. Yurt içindeki sıkılaştırıcı politika ve harcamaların azalmasındaki devamlılık beklentisi de cari
açığa dair azalma beklentisini desteklemekte, fakat ekonomik büyüme tarafında olumsuz görüntülerin oluşması
muhtemel denilebilir. ATIG olarak özellikle önümüzdeki 2 ay içinde Cari Açığın 50 milyar USD’nin altına düşmesini
ve 2014 yılında bu civarda neticelenmesini beklemekteyiz.
BIST100’de hem USD/TRY kurunda gözlenen yukarı yönlü hareketler hem de Soma faciası arkasından yaşanan
siyasi risk ile bazı ufak çaplı aşağı yönlü hareketler görüldü ve endeks haftanın son işlem gününü %0,29 düşüş ile
tamamladı. Açılışı 76,051.19 puandan yapan BIST100, haftayı yaklaşık 1,000 puan veya %1,37’lik düşüşle kapadı.
(Grafik 1: BIST100 Endeksi)
Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerden etkilenen bir başka gösterge de hafta içerisinde 179 baz puan civarı seyreden
Türkiye’nin CDS rakamlarının Cuma günü içerisinde hem USD/TRY’deki yukarı yönlü hareketlilik ve Soma sonrası
siyasi durum ile 190 baz puana yükselmesi oldu. CDS rakamlarındaki yükselmenin devam etmesi durumunda TL’nin
değer kaybetmesi ve BIST100’de düşüşün devam etmesi beklenebilir. (Grafik 2: Türkiye CDS)
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ABD’ye baktığımızda açıklanan enflasyon verileri, bütçe dengesi, istihdam ve konut piyasası rakamları önemli
veriler olurken, ABD borsalarının rekor seviyelerde işlem gördüğünü gözlemledik. Haftanın ikinci işlem gününde
Dow Jones 16,695, S&P 500 1,896 puandan kapanış yaparak rekor seviyelerden günü tamamladı. ABD hisseleri,
iki gün devam eden rekor yükselişin ardından haftanın üçüncü işlem gününü ekside tamamladı. Rekor yükselişten
sonra Dow Jones ve S&P 500 haftanın son iki gününde düşüşe geçti. ABD hisseleri de haftayı ekside tamamladı.
(Grafik 3: Dow Jones—S&P 500)
Grafik 3: Dow Jones—S&P 500

Kaynak: Bloomberg

Verilere dönecek olursak, Amerika’da enflasyon aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %2’lik artış ile beklentiler
dahilinde gerçekleşti. Çekirdek TÜFE ise aylık bazda %0,1’lik beklentinin üzerinde %0,2, yıllık bazda ise %1,7’lik
beklentinin üzerinde %1,8 olarak açıklandı. Bir önceki hafta iki defa konuşma yapan FED Başkanı Yellen, ilk çeyrek
GSYH verisindeki duraksamanın geçici olduğunu ve zorlu kış şartlarının ardından göstergelerin harcamalar ve
üretimde sıçramaya işaret ettiğini açıklamıştı. Bunların ardından geçtiğimiz hafta ABD’de perakende satış rakamı
aylık bazda %0,4’lük beklentinin altında %0,1 olarak açıklandı. Üretici fiyatları ise Nisan ayında %0,6 artış
göstererek Eylül 2012’den beri en yüksek rakamı gördü.
ABD’den konut rakamları beklentilerin üzerinde geldi ve konut başlangıçları beklentilerin üzerinde 1,072 milyon,
yapı ruhsatları ise 1,080 milyon olarak açıklandı. Çarşamba günü açıklama yapan Fitch Ratings de ABD’nin
toparlanmasının konut sektöründeki iyileşme ve güçlü hisse piyasası tarafından desteklendiğini, faiz oranları ve
mali harcamaların da büyük olasılıkla ABD’nin toparlanmasında çok fazla rol oynamayacağını belirtmişti.
Ayrıca ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 10 Mayıs ile sona eren haftada 2 Milyon 667 bin olurken, işsizlik
maaşı başvuruları 297 bin ile Mayıs 2007’den bu yana en düşük seviyesine geldi. Ancak FOMC üyesi Charles
Plosser Pazartesi günü yaptığı açıklamasında ABD’nin işgücünde yaşanan düşüşün önemli bir bölümünün nüfus
yapısındaki değişimden kaynaklandığını açıkladı ve işsizlik oranındaki hızlı düşüşün büyük ölçüde Amerika’nın
işgücüne katılım oranındaki düşüşten kaynaklandığını belirtmişti.
Geçtiğimiz hafta içerisinde ABD’den gelen bir diğer veri de bütçe dengesi idi. Nisan ayında ABD’nin bütçesi 106,85
milyar dolar fazla verdi. Hükümetin bütçe açığı Ekim-Nisan ayları arasında toplamda 306,41 milyar dolar oldu.
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Sonuç olarak, ABD’den genel olarak iyi gelen veriler ve ekonomideki görünür toparlanmaya rağmen büyük
resim ele alındığında enflasyonda ciddi yükselişler yaşanmaması durumunda FED’in faiz yükseltmesi olası
görünmemektedir. ABD’den bu hafta içinde gelen verilerin olumlu görünmesi ile değerlenen dolar, USD/TRY’de
yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini göstermekte. USD/TRY geçtiğimiz hafta 2,0618 ve 2,1066 bandı
arasında işlem gördü ve haftayı 2,0999’dan kapattı. Geniş bant olarak baktığımız zaman 2.0800—2.1400 TL/USD
geçici olarak aşağı doğru kırılmış gibi gözükse de gelen alımlar ile tekrar yükseldi. Dar bant olarak 2.10—2.12
TL/USD izlenecektir. (Grafik 4: USD/TRY)
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Euro Bölgesinde ise bu hafta içerisinde açıklanan Euro Bölgesi enflasyon verisi Nisan ayında yıllık bazda %0,7 artış
gösterdi. %2’lik hedefin ciddi ölçüde altında seyreden enflasyon rakamı Euro Bölgesi için en önemli riski
oluşturmakta ve faiz değişikliği ve ek önlemlerin gerekliliği sıkça dile getirilmektedir. Ekonomideki durgunluğu ve
durgunluk riskini yansıtan bir diğer veri de beklentilerin altında gelen GDP rakamları idi. Euro Bölgesi için GDP yıllık
bazda %1,1’lik beklentinin altında %0,9; çeyreklik bazda ise %0,4’lük beklentinin altında %0,2 olarak açıklandı.
Bu hafta sonuçları açıklanan Avrupa Merkez Bankasının düzenlediği ankete göre Euro Bölgesi’nde enflasyonun 2016
yılına kadar hedef seviyelerin altında kalmaya devam edeceği ve TÜFE’nin 2015 yılında %1,3; 2016 yılında ise %1,5
artacağı öngörüldü. 5 Haziran’da yapılacak olan ECB toplantısı önümüzdeki birkaç haftanın hiç şüphesiz en önemli
beklentisi olacaktır. Kurum olarak ECB’nin refinansman faizini %0—0.25 bandına çekmesini bekliyoruz.
Hafta başında konuşan IMF Başkanı Christine Lagarde ise, Avrupa’nın iyileştiğini fakat krizin henüz sona ermediğini
açıkladı. Euro Bölgesi’nde düşük enflasyonun oluşturduğu riske dikkat çeken Lagarde, Avrupa Merkez Bankası’na
büyümeyi teşvik için para politikasını gevşetme çağrısında bulundu. Ayrıca IMF Euro Bölgesi’nde önümüzdeki yılın
sonuna kadar deflasyon yaşanması olasılığının %25 olduğunu açıklamıştı.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Ewald Nowotny, Merkez Bankası’nın birden fazla politika tedbiri
düşünmesi gerekebileceğini açıkladı. Fitch Ratings ise Euro Bölgesi’nin genel görünümünün pozitiften ziyade
durağan göründüğünü belirtmişti. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Constancio, Euro Bölgesi’nde
enflasyonun %0,7 ile %2’lik hedefin çok altında seyrettiğini ve bu nedenle ek canlanma önlemleri alınmasına yönelik
baskıların arttığını ve ihtiyaç olursa, uygun şekilde harekete geçmeye hazır olduklarını, ek parasal gevşeme
adımlarını dışlamadıklarını belirtti.
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EUR/USD kuru incelendiğinde, hafif de olsa aşağı yönlü hareket gözlenmekte. Bir önceki haftayı 1,3759’dan kapatan
EUR/USD geçtiğimiz hafta en yüksek 1,3776, en düşük ise 1,3649 seviyelerini gördü ve haftayı 1,3694’ten kapattı.
(Grafik 5: EUR/USD) Hem Euro Bölgesi verilerindeki ekonomik durgunluk göstergeleri, hem de ABD’den gelen
verilerdeki relatif olarak olumlu görünüş, kurda aşağı yönlü hareketlerin devam edebileceğini gösteriyor.
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Bu hafta açıklanacak enflasyon ve büyüme verilerini bekleyen İngiltere’de geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon
raporu önemliydi. İngiltere Merkez Bankası tarafından açıklanan enflasyon raporunda faizler konusunda ilk
artırımın 2015’in 1. çeyreğinin sonunda ya da 2. çeyreğin başında görülebileceği belirtildi. BOE 2014 yılında büyüme
beklentisini %3,4 olarak belirtirken, 2015 beklentisini %2,9, 2016 büyüme beklentisini ise %2,8 olarak beklediklerini
açıkladı ve enflasyon oranlarında bundan sonra hedef nokta olan %2 seviyesine doğru yaklaşılacağı vurgulandı.
BOE Başkanı Carney ise Çarşamba günü yaptığı konuşmasında İngiltere ekonomisinin normale dönmeye başladığını,
orta vade enflasyon görünümünün iyi huylu olduğunu ancak Sterlin’in değerlenmesinin ihracat yönünde ters
rüzgarlar estirmeye devam ettiğini belirtti. Ayrıca konut fiyatlarındaki yükselişlerin gelecek aylarda devam
edebileceği ancak para politikasının konut fiyatlarıyla başa çıkmakta doğru amaç olmadığı ve PPK’nın konut
fiyatlarını hedeflemediği sadece riskleri azaltabileceği ifade edildi.
Asya cephesinde ise piyasalar karışık bir görünüm sergilerken, veri açısından çok yoğun bir hafta değildi.
Geçtiğimiz hafta içerisinde Fitch Japonya’nın ülke kredi notunu A+ olarak teyit etti ve görünümü negatif olarak
korudu. Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda Çarşamba günü yaptığı açıklamada ülke ekonomisinin
%2 seviyesindeki enflasyon hedefine 2015 yılında ulaşabileceğine inandığını, ancak banka kredilerindeki büyümenin
yavaş olmasını izlemekte olduklarını ve BOJ’un mali sisteme yüklü miktarda para aktarmasına karşı kredilerde
istenen artışın sağlanamadığını belirtti.
Fitch Çin’de son dönemde açıklanan verilerin konut sektöründen kaynaklanan bir ekonomik büyüme kaybı riskine
işaret ettiğini açıkladı ve bu yıl Çin ekonomisindeki büyümenin %7,3 seviyesine gerileyerek 1990’dan bu yana en
düşük seviyede olacağını öngördü.
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Bir süredir Rusya/Ukrayna arasında yaşanan ve
özellikle altın fiyatları üzerinde etkili olan siyasi
gerilimin durulduğu ve piyasalara etkisinin azaldığı
görülmektedir. Altın geçtiğimiz hafta en yüksek
1,309 ve en düşük 1,278 seviyeleri arasında işlem
gördü ve haftayı 1,292.90 seviyesinde kapattı. Bu
hafta altın fiyatları 25 Mayıs’ta Ukrayna’da
gerçekleşmesi beklenen seçim öncesi yaşanması
muhtemel gelişmelerden etkilenebilir. Dolardaki
toparlanmaya rağmen önümüzdeki haftadan
itibaren Altın fiyatlarında tekrardan siyasi tabanlı
hareketlilik gözlemlenebilir. (Grafik 6: Altın). ABD 10
yıllık tahvil faizlerinin %2.4716 ile 30 ekim 2013’den
bu yana gördüğü en düşük seviyeye rağmen Altın
fiyatlarının 1,308 USD’yi, yukarı kıramaması aşağı
yönlü risklerin daha kuvvetli olduğunu göstermekte.
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Bu haftanın yurt içinde beklenen önemli verileri Perşembe günü yapılacak olan Merkez Bankası Para Politikası
Kurulu toplantısı olacak. İngiltere’de enflasyon, perakende satış ve GDP rakamları beklenirken, Amerika’da
Janet Yellen’ın Çarşamba günü yapacağı konuşma ve hafta sonuna doğru gelecek olan konut verileri
beklenmekte.
Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz...
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