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AMB Toplantısı ve Jeopolitik Riskler
Haftanın en önemli gündemi Avrupa Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısı idi. AMB; para
politikasında herhangi bir değişikliğe gitmez iken; genişlemeci para politikasının devam edeceğini vurgularken, aynı zamanda bir önceki toplantıda açıklanan TLTRO’ların önümüzdeki ay başlayabileceği sinyali
verildi. Ayrıca alışılmışın dışında araçların kullanılabileceği tekrar vurgulanırken; bu programların sadece
varlık alım düzeyinde kalmayabileceği konuşuldu. AMB politika faizini rekor düşük seviyelerde; 0.15%’te
bıraktı, fonlama faizi %0.4, mevduat faizi -%0.10 olarak sabit tutuldu. Toplantının ardından açıklamalar
yapan AMB Başkanı Draghi, Euro Bölgesi’ndeki toparlanmanın zayıf olduğunu ve ekonominin kırılgan olduğunu belirtti. Özellikle Rusya ile Euro Bölgesi arasında yaşanan gerginlikler ile Ortadoğu’daki çatışmaların yarattığı jeopolitik riskler ile gelişmekte olan ülkelere dair negatif görünümün Euro Bölgesi’nin toparlanmasını sekteye uğrattığını söyledi. Düşük enflasyon risklerinin önemli ölçüde çapalandığını belirten
Draghi enflasyon hedeflerinin sabit tutulacağını ve risklerin artması durumunda ek tedbirler alınacağının
altını çizdi. Draghi ayrıca istihdam piyasasındaki atıl kapasitenin büyüklüğünün ve olumsuz görünümün
devam ettiğinin farkında olduklarını da yineledi. Bu açıklamalar ardından 1.3338’i test eden EURUSD paritesi sonrasında tekrar 1.3380 seviyelerine yükseldi. Draghi Euro’daki düşüşlerden memnun olduğunu
söylerken; piyasaların FED’den faiz artırımı beklentisinin ve Euro Bölgesi’nde daha az yabancı paranın girmesinin bu düşüşün sebebi olduğunu, ve önceki toplantılarda alının kararların işe yaradığını da belirterek
genişlemeci politikalarının Euro Bölgesi için hem işe yaradığını hem de uzun süre devam edeceğini bir kez
daha hissettirdi.
Bu hafta Euro Bölgesi’nde açıklanan veriler pek olumlu değil idi. Euro Bölgesi ÜFE rakamları aylık bazda
0.0%’lik beklentiye karşılık 0.1% olarak açıklandı. Yıllık bazda ise -1.0%’lik beklentiye karşılık -0.8% olarak
gerçekleşti. Sentix Yatırımcı Güveni ise 9.0’lık beklentiye reğmen 2.7 olarak gerçekleşti.
Euro Bölgesi Hizmetler PMI’ı 54.4’lük beklentilere karşılık 54.2 olarak açıklandı; Euro Bölgesi Perakende
Satışlar ise aylık bazda beklentiler dahilinde 0.4% olarak gerçekleşirken; yıllık bazda ise 1.2%’lik beklentinin üzerinde 2.4% olarak açıklandı. Perakende PMI’i ise bir önceki aya göre (50.0) 47.6 ile düşük gerçekleşti.
Bölge ekonomilerinden Almanya’da ise ekonomik veriler pek iyi değil. Servisler PMI’ı 56.7 ile beklentiler
dahilinde gelirken; Fabrika Siparişleri ile Sanayi Üretimi beklentilerin altında gerçekleşti. Fabrika Siparişleri
aylık bazda 1.0%’lik beklentilerin altında -3.2% olarak gerçekleşti. Sanayi Üretimi ise aylık bazda 1.3%lik
artış beklentisine karşılık 0.3% artış göstererek beklentilerin altında kaldı. Alman Ticaret Dengesi ise 16.2
milyarlık fazla ile 17.5 milyarlık beklentilerin altında kaldı.
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İtalya’da da veriler iyi değildi ve bu hafta gelen büyüme rakamlarına göre İtalyan ekonomisi ikinci çeyrekte daralma göstererek resesyona girdi. İtalya ikinci çeyrekte 0.2%lik büyüme beklentisini karşılayamadı
ve 0.2% daralma ile ekonominin resesyona girdiğini gösterdi.
Fransa’da da işler çok iyi gitmiyor gibi görünüyor. Fransa Maliye Bakanı Sapin bu hafta yaptığı açıklamalarda, Fransa’nın 2014 yılı için açıklanan büyüme tahminini yakalayamayacağını ve büyüme tahmininin
aşağı yönlü revize edileceğini resmi olarak yayınladı. Fransa’da hükümet bu yıl yüzde 1 büyüme hedeflemekte idi.
Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, hafta başında Almanya ve Avrupa Merkez Bankasının Euro Bölgesinde
büyümenin güçlenmesi ve deflasyon riskinin önüne geçilmesi için daha fazla adım atmaya çağırmıştı. Almanya’nın ticaret fazlasının ve finansal durumunun daha fazla yatırım yapmasına imkan verdiğine dikkat
çekerken, Almanya’nın büyümeyi artırmak için daha fazla şey yapması gerektiği ifadelerine de yer vermişti. Euro Bölgesinde gerçek bir deflasyon riski gören Hollande, Avrupa Merkez Bankasının piyasaya likidite
vermek için her türlü tedbiri almasını ve önümüzdeki dönemde ekonomide seyri Euronun seviyesinin
belirleyeceğini söylemişti.
EURUSD haftayı 1.3439’dan açtı ve hafta içerisinde en yüksek 1.3434 ve en düşük 1.3333 seviyelerini
gördü. Hafta başından beri %0.28’lik düşüş gösterdi.
Grafik 1: EURUSD
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Yurt içinde bu hafta TÜFE rakamları önemli idi. Beklentilerin üzerinde gelen TÜFE rakamları hem
USDTRY’de yükşelişleri be BİST100’de düşüşü tetikledi; hem de Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini sorgulattı. Enflasyon Temmuz ayında aylık bazda %0.45, yıllık bazda %9.32 artış göstererek beklentilerin
üzerinde bir yükseliş gösterdi. Çekirdek TÜFE ise yıllık bazda %9.75 artış gösterdi. Aylık bazda en yüksek
artış %2.97 ile eğlence ve kültür grubunda gerçekleşirken, yıllık bazda en fazla artış %13.74 ile lokanta ve
oteller grubunda oldu. Enflasyonun ardından değerlendirmede bulunan Morgan Stanley Türkiye için
2014 sonu enflasyon beklentisini %8.5’ten %9.1’e çıkardı. Goldman Sachs ise 2014 yıl sonu enflasyon
tahminini %9.2’ye revize ederken, 2015 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi ve %8.2 olarak bıraktı.
24 Temmuz tarihinde açıklanan ‘Enflasyon Raporu’nda yıl sonu enflasyon tahminleri değiştirilmedi. Yıl
sonu enflasyon hedefi beklentisi %7.6 olarak belirtildi. ATIG Yatırım Menkul Değerler olarak sene başında
da yayınladığımız yıl sonu enflasyon beklentimiz %8.4 seviyesinde.
BİST100 endeksi haftayı 82.416’dan açtı. Hafta içerisinde en yüksek 82.988 ve en düşük 77.751 seviyelerini gördü. Endeks hafta başından beri içerisinde %3.98’lik düşüş gösterdi.
Grafik 2: BİST100
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USDTRY haftayı 2.1336’dan açtı. Hafta içerisinde en yüksek 2.1878; ve en düşük 2.1235 seviyelerini gördü. Parite hafta içerisinde %1.27’lik artış gösterdi.
Grafik 3: USDTRY

Enflasyonun ardından konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, yüksek enflasyonun faiz indirimi için engel olmadığını belirtti. Açıklanan rakamların piyasa beklentilerinin üzerinde bir enflasyon gerçekleşmesine işaret ettiğini belirten Zeybekçi, yıl sonu enflasyon hedeflerini yukarı yönlü revize edilmesi ihtimalinin
Türkiye’ye ve sağlanan siyasi, ekonomik istikrara kabul edilemez haksızlık olarak görüldüğünü ifade etti.
Cuma günü gelen Sanayi Üretimi ise yıllık bazda 2.2%’lik beklentinin altında 1.4% olarak açıklandı.
JP Morgan TCMB’nin Ağustos ayında yapılacak toplantısında 25 bps’lik indirim beklediğini belirtmişti. Bu
adımın TCMB’nin para politikasını gevşetme çalışmalarının sonuncusu olacağını belirten JP Morgan, temel senaryolarında daha fazla indirimi öngörmediklerini, ancak 25BP’lık birkaç indirim olması riskinin de
farkında olduklarını vurgulamıştı.
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2 yıllık Benchmark haftayı 9.01%’den açtı ve hafta içerisinde en yüksek 9.68% en düşük ise 9.01% seviyelerini gördü. Benchmark hafta başından beri %4.22’lik düşüş gösterdi.
Grafik 4: Türkiye 2 yıllık Benchmark

10 yıllık tahviller haftayı 9.18%’den açtı. Hafta içerisinde en yüksek 9.69%, en düşük ise 9.18% seviyelerini
gördü. Benchmark hafta başından beri %2.94’lük düşüş gösterdi.
Grafik 5: Türkiye 10 yıllık Tahviller
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Döviz Sepeti haftayı 2.4983’ten açtı ve hafta içerisinde en yüksek 2.55 ve en düşük 2.4845 seviyelerini
gördü. Hafta içerisinde %1.04’lük artış gösterdi.
Amerikan Başkanı Obama’nın IŞİD’in Erbil şehrine yaklaşması üzerine Irak’a hava saldırısı için onay vermesinin ardından hali hazırda piyasaları etkilemekte olan jeopolitik riskler oldukça artarak güvenli liman
arayışlarını hızlandırdı. Rusya ile batı ülkeleri arasında devam eden gerginlik de Rusya’nın yaptırımlar karşısında Avrupa ve Amerika’dan özellikle yiyecek ve tarım ürünlerinin ithalatını yasaklaması üzerine hem
Avrupa’daki üreticiler hem de Rusya’da tüketiciler olumsuz etkileniyor. Risklerin Obama’nın açıklamaları
sonrasında had safhaya çıkması üzerine Altın ve petrol fiyatlarında sert çıkışlar görülürken; Japon Yeni
Amerikan doları karşısında değer kazandı. Küresel çapta hisse senetlerinde de sayış baskısı görüldü.
Petrol fiyatlarında hem jeopolitik riskler hem de stokların azalması etkili oluyor. Amerikan Petrol Enstitüsü’nün raporuna göre Amerika’da ham petrol stokları 5.5 milyon varil; benzin stokları ise 3.6 milyon varil
azaldı. Beklentiler ham petrolde 1.9 milyonluk; benzinde ise 700 bin varillik bir azalma yönünde idi. Enerji Enformasyon Kurumunun haftalık raporuna göre ise geçtiğimiz hafta Amerika’da ham petrol stokları
1.75 milyon varil, benzin stokları ise 4.39 milyon varil azaldı. Beklentiler ham petrolde 1.5 milyonluk; benzinde ise 300 bin varillik bir azalma idi.
Hafta başında Kansas’taki Coffeyville Rafineri’sinde çıkan yangın sonrasında önemli üretim noktalarından
talebin azalması WTI vadelilerindeki düşüşü tetiklemişti ve WTI dün son dört ayın en düşük seviyelerini
test etti. Ayrıca; ABD’deki rafinerilerin geçen hafta işlem kapasitelerini düşürdükleri yönünde gelen haberler sonrasında Oklahoma’daki arzın 6 yılın en düşük seviyelerinden tekrar yükselmesi de düşüşü desteklemişti. Irak’ta gerginlik ve IŞİD ile peşmergeler arasındaki çatışmalar devam ediyor olsa da; görüşler
Irak’tan yapılan petrol sevkiyatının bu durumdan etkilenmeyeceği; dolayısı ile arz yanlı endişelerin yersiz
olduğu yönünde idi. Stoklardaki azalmaya rağmen hafta başında düşüş gösteren petrol fiyatları Cuma
günü Obama’nın açıklaması ve IŞİD’in Erbil’e yaklaşması sonrasında yükselişe geçti.
BRENT petrolü haftayı $104.95 seviyesinden açtı ve hafta içerisinde en yüksek $106.82 ve en düşük
$104.05 seviyelerini gördü. BRENT petrolü hafta başından beri 1.05%’lik artış gösterdi.
Grafik 6: BRENT Ham Petrolü
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WTI petrolü haftayı $97.61 seviyesinden açtı ve hafta içerisinde en yüksek $98.68 ve en düşük $96.55
seviyelerini gördü. WTI petrolü hafta başından beri 0.1%’lik artış gösterdi.
Grafik 7: WTI Ham Petrolü

Gazze’deki savaş, Amerika’nın Irak’a hava saldırısı onayı, ve Rusya’nın Ukrayna sınırına yoğun bir şekilde
asker yığması piyasaları tedirgin ediyor. Gazze’deki üç günlük ateşkes sürecinde devam eden ateşkes
tartışmalarından sonuç alınamadı. Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların artırılmasına karşın Rusya’nın
da kendisine yaptırım uygulayan AB ülkeleri, ABD, Kanada, Avustralya, Japonya ve Ukrayna’ya karşı gıda
ve tarım ithalatını 1 yıl süreyle durdurduğunu açıklaması ekonomik riskleri artırırken güvenli liman arayışı
ile yatırımcıların altına yönelmesi altında fiyatları arttırmış idi. Altın haftayı 1,293 seviyesinden açtı. Hafta
içerisinde en yüksek 1,322 ve en düşük 1,282 seviyelerini gördü. Hafta başından beri %1.70‘lik artış gösterdi.
Grafik 8: Altın
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Amerika tarafında ise veri akışı çok yoğun değil idi ve FED başkanlarından gelen açıklamalar takip edildi.
Temmuz ayında ISM İmalat Dışı Bileşik Endeks 58.7 seviyesinde gerçekleşerek 86.5’lik beklentinin üzerinde bir değer aldı. Fabrika Siparişleri ise Haziran ayında %1.1 artış göstererek %0.6 seviyesindeki beklentinin üzerinde gerçekleşti. Dallas FED Başkanı Richard Fisher, ISM Hizmetler Endeksi’nin 58.7 ile 2005 Aralık’tan bu yana en yüksek seviyeye geldiğine vurgu yaparak, ISM gibi güçlü veriler gelmeye devam ederse
FED’in faizi Haziran ayındaki tahminlerden daha erken artırabileceği öngörüsünde bulundu. Richmond
Fed Başkanı Jeffrey Lacker ise faiz artışı konusunda piyasaların şaşırabileceğini ve FED ile finansal piyasalar arasında faiz artışının zamanlamasına dair tahminlerde uçurum olduğunu açıkladı. Aynı şeklide Janet
Yellen da piyasaların henüz faiz artırımı fikrine tam olarak alışamadığını belirtmişti.
Atlanta FED Başkanı Lockhart ise Amerikan ekonomisinin ikinci çeyrekte 4%’lik büyümesinin ardından;
ekonominin önümüzdeki çeyreklerde de yüzde 3 büyüme potansiyelinin hala olduğunu ve yapısal olarak
ekonominin geçmişe göre daha yavaş olduğu görüşünü satın almaya hazır olmadığını dile getirdi. Ayrıca
ilk faiz artırımının 2015 ortalarında gelmesini beklediğini de ifade etti. Politika yapıcılarında gelecek yılın
ikinci yarısına kadar faiz oranlarını değiştirmeyeceklerine inandığını da yeniden vurguladı.
ABD’de Dış Ticaret açığı Haziran ayında yüzde 7 düşerek 41.5 Milyar Dolar olarak gerçekleşti, beklenti
44.8 Milyar Dolar düzeyinde idi. İstihdam Talepleri ise 305K’lik beklentinin altında 289K ile iyi geldi. Temmuz ayı işsizlik oranının Haziran ayına göre artış göstererek 6.2% olarak gelmesinden sonra istihdam
piyasasına dair olumlu bir sinyal olmuş oldu. Yellen en son konuşmasında istihdam piyasasına dair işsizlik oranından ziyade katılım oranının dikkate alınması gerektiğini belirterek; risklerin de farkında olunduğunu belirtmişti.
Amerikan borsalarında bu hafta düşüş vardı. Dow Jones International, S&P500 ve Nasdaq haftayı düşüş
ile kapattı. Dolar endeksi haftayı 81.304’ten açtı. Hafta içerisinde en yüksek 81.716 ve en düşük 81.287
seviyelerini gördü. Endeks hafta başından beri %0.11‘lik artış gösterdi.
Grafik 9: Dolar Endeksi
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Bu hafta İngiltere’de İngiltere Merkez Bankası Toplantısı takip edildi. ATIG olarak beklentimiz herhangi bir
para politikası değişikliğine gidilmemesi yönünde idi ve öyle oldu. Politika faizi 0.50%’te bırakılırken; varlık
alım programı ise 375n milyar sterlinde bırakıldı. Bir önceki toplantı tutanaklarına göre; üyelerin görüşü
erken faiz artırımının İngiltere ekonomisinin kırılganlığını arttırabileceği yönünde iken konut sektöründe
meydana gelen yavaşlamaya dikkat çekilmiş olup maaşlardaki düşüşün istihdam piyasasında ki belirsizliği artırdığı öne sürülmüştü.
İngiltere’de büyüme rakamının öngörüsü olarak açıklanan NIEDR GDP Hesabı ise 0.9’luk beklentilerin
altında 0.6% olarak açıklandı ve ekonomik toparlanmanın yavaşladığına dair bir görünüm oluşturarak iyi
sinyaller vermedi. Bu arada bir önceki dönemin bu rakamı da 0.9%’ten 0.8%’e revize edildi.
Veri akışına bakacak olursak; Hizmetler PMI 57.9’luk beklentinin üzerinde 59.1 olarak açıklandı. Sanayi
Üretimi ise aylık bazda 0.6%’lik beklentinin altında 0.3%; yıllık bazda ise 1.5%’lik beklentinin altında 1.2%
olarak gerçekleşti. İmalat Üretimi ise aylık bazda 0.6%’lik beklentinin altında 0.3%; yıllık bazda ise 2.1%’lik
beklentinin altında 1.9% geldi.
Konut piyasasına dair sıkıntıların yaşandığı İngiltere’de Halifax Konut Fiyat Endeksi aylık bazda 0.4’lük
beklentilerin üzerinde 1.4%; yıllık bazda ise 9.6%’lik beklentilerin üzerinde 10.2% olarak gerçekleşerek
konut fiyatlarının ani yükselişinin devam ettiğini göstermiş oldu.
İngiltere’de Cuma günü açıklanan Ticaret Dengesi ise 8.80 milyarlık açık beklentisine karşılık 9.41 milyarlık açık verdi.
GBPUSD haftayı 1.6821’den açtı ve hafta içerisinde en yüksek 1.6888 ve en düşük 1.6769 seviyelerini
görerek 1.6812’den kapattı. Hafta başından beri %0.05’lik düşüş gösterdi.
Grafik 10: GBPUSD
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Asya tarafında ise bu hafta Çin’de açıklanan Ticaret verileri ile HSBC Hizmet PMI; ve BOJ toplantısı takip
edildi. Çin’de HSBC Hizmet PMI’ı bir önceki ayın 53.1 olan rakamına göre 50.0 olarak gerçekleşti. Ticaret
fazlası ise yıllık ihracatta 14.5’lik bir artış ve ithalatta 1.6%’lik düşüşün ardından 27 milyarlık beklentiye
karşılık 47.30 milyar olarak açıklandı.
BOJ toplantısında ise herhangi bir para politikası değişikliğine gidilmedi. Politika faizi 0.10%’te bırakılırken;
para tabanı ise 60 – 70 trillion yenlik yıllık artırım ile devam edecek. Üretim ve ihracatta zayıf sinyaller gelmesi genişlemeci politikada ısrarın sebebi denilebilir. Geçtiğimiz ay Japonya’nın ihracatı yıllık bazda 2.0%
azalmıştı. Ticaret açığı ise 643 milyarlık beklentiye karşılık 833 milyarlık açık olarak gerçekleşmişti. İmalat
PMI’ı da 50.8’lik beklentiye karşılık 50.5 olarak gerçekleşmiş; Sanayi Üretimi ise ayık bazda 3.3.% azalmıştı. Kuroda toplantı sonrasında üretim ve ihracattaki zayıflamaya dikkat çekerken bu durumun geçici sebeplerden olduğunu söyledi. Aylık değişimlerin para politikasında değişiklik için yeterli olmadığını belirten
Kuroda; gerekli tedbirlerin alınması konusunda duruşun güçlü olduğunu da ekleyerek risklerin dengeli
olduğunu belirtti.
Öte yandan bu hafta Asya borsalarında da düşüş vardı. MSCI EM Pasifik Endeksi haftayı ikinci haftalık
düşüşünü kaydederek kapattı.
Grafik 11: MSCI EM Pasifik Endeksi

Önümüzdeki hafta yurt içinde Bütçe Dengesi ve Üç Aylık İşsizlik ortalaması açıklanacak. Euro Bölgesi’nde
ise TÜFE; Büyüme ve Sanayi Üretimi rakamları açıklanacak. Bölge ekonomilerinde Almanya’da ZEW Ekonomik Kanısı, TÜFE ve Büyüme rakamları açıklanacak. Ayrıca Fransa’da TÜFE ve Büyüme; İspanya’da ise
TÜFE rakamları açıklanacak. Amerika tarafında; Aylık Bütçe Beyanı, Zincir Mağaza Satışları, Perakende
Satışlar, ÜFE rakamları, Sanayi Üretimi ve Michigan Enflasyon Beklentisi ile Michigan Hassasiyeti takip
edilecek. Asya tarafında ise Japonya’da Sanayi Üretimi; GDP ve Çekirdek Makine Siparişleri açıklanırken;
Çin’de ise Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlar takip edilecek.
Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz...
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