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Merkez Bankaları Haftası
Bu hafta Merkez Bankaları haftası idi. ECB, BOE ve BOJ toplantılarının en önemli gündemi oluşturduğu
haftada piyasalar özellikle ECB’den gelen beklenmedik kararlar sonrasında çalkalandı.
Avrupa Merkez Bankası Perşembe günü sürpriz bir adım atarak refinansman faizini %0.15’ten %0.05’e
indirdi. Mevduat faizini ise %-0.10 seviyesinden %-0.2’ye düşürdü. ECB böylelikle bankaları ellerinde tuttukları fazla parayı kredi olarak kullandırmaları için teşvik ederek; faizlerde en büyük negatif faiz uygulayan
banka oldu. Ancak mevduat faizlerindeki bu indirimin önümüzdeki dönemde kredilerde bir artışa neden
olabileceği endişesi gittikçe artıyor. Eğer ucuza ve kolay verilen bu krediler geri dönmezse ECB’yi ve aracılık eden bankaları ciddi tehlike beklemekte. ECB ayrıca gecelik marjinal borçlanma faizini %0.4’ten %0.3’e
çekerek bir sürpriz daha yapmış oldu. Draghi yaptığı açıklamalarda Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerde
alım yapacaklarını ve bu programın Ekim’de başlayacağını duyurdu. Alınan önlemlerin %2 olan enflasyon
hedefine daha da yaklaştıracağını savunan Draghi Ağustos ayında enflasyon görünümünün daha da bozulduğunu gözlemlediklerini, deflasyon görmediklerini ancak aşağı yönlü risklerin arttığını belirtirken
enflasyon hedefine yalnızca para politikaları ile varılamayacağını ve ayrıca büyümenin de buna destek vermesi gerektiğini belirtti. Konseyin ek alışılmadık önlemler konusunda aldığı kararların oybirliği ile alındığını
söyleyen Draghi, faizlerin ise indirim kararının oy birliği ile alınmadığını vurguladı.
İşlerin yolunda gitmediği aşikâr olan Euro Bölgesi için ECB TÜFE ve Büyüme hedeflerini de revize etti. ECB
2014’te TÜFE hedefini %1.0’dan %0.9’a indirirken 2015’te TÜFE hedefini %1.1 ve 2016 TÜFE hedefini ise
%1.4 olarak korudu. Ekonomik büyümeye yönelik risklerin de aşağı yönlü olduğu vurgulanırken ECB Büyüme tahminini 2014 için %1.0’dan %0.9’a, 2015 için %1.7’den %1.6’ya 2016 için ise %1.9’dan %1.8’e çektiğini açıkladı.

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.

EURUSD paritesi sekizinci haftalık düşüşe ilerliyor. Parite hafta başından veri yükselişte olmasına rağmen
ECB kararlarının ardından sert düşüş gösterdi. Haftayı 1.3135’ten açan parite Perşembe günü 1.30 seviyesinin altında 1.2943’ten kapattı ve bu seviyesinin altına sarkarak aşağı yönlü hareketi güçlendirdi. Parite haftayı 1,2953’ten kapatarak hafta boyunca 1,39%’luk düşüş gösterdi.
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Euro Bölgesi’nde veri akışına bakacak olursak; Euro Bölgesi ve Almanya için Büyüme beklentiler dahilinde açıklanırken; Euro Bölgesi ve bölge ekonomilerinde PMI verilerinin beklentilerin altında kaldığı görüldü. İsviçre’de ise son iki yılın en kötü büyüme verisi kaydedildi.
Euro Bölgesi çeyreklik bazda 0.0% yıllık bazda ise 0.7% büyüme kaydetti. Rakamlar beklentiler dahilinde
idi. Almanya ise çeyreklik bazda 0.2% daraldı; yıllık bazda ise 0.8% büyüme kaydetti. İsviçre’de çeyreklik
bazda 0.5%’lik beklentinin altında 0.0%; yıllık bazda ise 1.7%’lik beklentinin altında 0.6% büyüme gerçekleşti.
Euro Bölgesi İmalat PMI’ı 50.8’lik beklentinin altında 50.7 olarak açıklandı. Alman İmalat PMI ise 52.0’lık
beklentinin altında 51.4 olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde Hizmetler PMI 53.5 beklentisinin altında
53.1 olarak gerçekleşti, ayrıca Almanya’da da 51.1’lik beklentinin altında 50.3 olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi Perakende PMI ise bir önceki 47.6 rakamının altında kalarak 45.8 olarak gerçekleşti.
Euro Bölgesi’nde PPI da aylık bazda -0.1% yıllık bazda ise -1.1% olarak gerçekleşti ve beklentiler dahilinde
açıklandı. Euro Bölgesi Perakende Satışlar ise aylık bazda -0.4% yıllık bazda 0.8% olarak beklentiler dahilinde gerçekleşti. Almanya’da ise Fabrika Siparişleri 1.5%lik beklentinin üzerinde 4.6% olarak gerçekleşti.
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tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme
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İngiltere’de de bu hafta en önemli gündem Perşembe günü gerçekleşen BOE Para Politikası Kurulu toplantısı idi. Bu toplantıda da en son 7 Ağustos tarihinde yapılan toplantıda olduğu gibi ve ATIG olarak beklentimizle aynı şekilde faiz oranlarında ve para politikasında değişikliğe gidilmedi. Faiz 0.50% seviyesinde
bırakılırken; varlık alım programı da 375 milyar sterlinde bırakıldı.
İngiltere cephesinden faiz artırımının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu. Ancak bir önceki toplantının tutanaklarında komiteden iki üyenin faiz artırımı yönünde oy kullandığı ortaya çıkmıştı. Weale ve
McCafferty 25BP faiz artırımı yönünde oy kullanmasına rağmen faiz oranları sabit bırakılmıştı. Faiz artırımına dair oldukça temkinli yaklaşan Mark Carney; artırımın sınırlı ve kademeli olacağını vurgularken, diğer komite üyeleri istihdam piyasasının ve ücret artışlarının faiz artırmayı gerektirecek kadar iyi olmadığına dair görüşlerini bildirmişlerdi. Carney ise global risklerin ve Euro Bölgesi’ni tehdit eden Ukrayna krizinin sıkılaştırıcı politikasının önünde engel olduğunu belirtmişti.
Verilere bakacak olursak; hafta başında beklentilerin altında gelen İmalat PMI’ı sonrasında Hizmetler
PMI’ı ise beklentileri aştı. İmalat PMI 55’lik beklentinin altında 52.5 olarak açıklandı. Hizmetler PMI’ı ise
58.5’lik beklentinin üzerinde 60.5 olarak gerçekleşti. Konut sektörüne dair problemler yaşanan İngiltere’de Yapı PMI’ı ise 61.4’lük beklentinin üzerinde 64 olarak gerçekleşti ve olumlu bir veri olarak algılandı.
İngiltere’den gelen bu karışık veriler; Ukrayna krizinin de Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes için büyük
ölçüde anlaşma sağlandığı bu günlerde Carney için faiz artırımına karşı dayanak noktası olabilir.
Faiz artırımının zamanlamasına dair beklenti piyasa genelinde istihdam ve konut piyasalarında toparlanma ve jeopolitik risklerin de elverdiği ortamda 2015 ilk çeyrek olarak ifade ediliyor. Kurum olarak beklentimiz de aynı yönde. 2015 ilk çeyrekten itibaren BOE’nin faiz artırımına gidilebileceğini düşünüyoruz.
Ancak Euro Bölgesi’ndeki durgunluk ve Ukrayna krizi dışında İngiltere’ye dair risk oluşturan olayların bir
diğeri de İskoçya’da gerçekleştirilecek olan referandum. İngiliz Sanayi Birliği’nin (CBI) raporuna göre 18
Eylül’de gerçekleştirilecek olan referandumda İskoçya’nın İngiltere’den ayrılmaya karar vermesi durumunda siyasi çalkantı yaşanması ve bu durumun ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturması olası.
CBI’a göre İngiltere’de iş dünyası İskoçya’nın İngiltere’ye bağlı kalması görüşünde; ve tersinin yaşanması
durumunda ekonomi üzerinde şok etkisi yaratabilir. Kurum 2014’te 3%; 2015’te ise 2.7% büyüme öngörüyor. Anketlere göre evet oyları 42% iken hayır oyları 48%. İngiltere’yi en önemli ihracat ortağı olan Euro
Bölgesindeki çalkantı ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlar da olumsuz etkilerken; CBI dış ticaret dengesinin
önümüzdeki yıllarda riskli olacağı yönünde.
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Haftayı 1.6597 seviyesinde açan GBPUSD paritesi en yüksek 1.6643 seviyesinin test ederek haftayı
1,6327’den kapattı. Hafta boyunca 1,63%’lik düşüş gösterdi.
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Asya tarafında da bu hafta Japonya’da gözler BOJ Toplantısındaydı. İki günlük toplantı sonrasında TSİ ile
9:30’da yapılan BOJ Basın Konferansında yapılan açıklamalara göre; Ekonomiyi canlandırmak ve Satış Vergisiyle durağanlaşan ekonomiyi desteklemek için teşvik ’in sürdürülmesine karar verildi. Merkez Bankası
parasal tabanı 60 trilyon yenden 70 trilyon yene yineledi. Mevcut Para Politikasını değiştirmeyen BOJ, beklentilere uygun bir şekilde BOJ’da politikalarının olduğu hali ile korunmasına oybirliği ile kabul edildi.
Toplantı sonrası Merkez Bankası Başkanı Kuroda yaptığı açıklamada; İstihdamın ve gelir düzeyindeki iyileşmenin devam ettiğini, TÜFE’nin gelecek yıl ortasında %2lik hedefe ulaşabileceklerine ve bu hedefin tutturulabilir bir hedef olduğuna dikkat çekti. Kademeli toparlanmanın devam ettiğini vurgulayan Kuroda
parasal genişlemenin ekonomiyi canlandırıcı etkilerini gözlemlediğini açıkladı. Ayrıca Mali Reformların
önemli olduğunu belirten Kuroda doların güçlenmesinin Japonya Ekonomisi açısından olumsuz olmadığını belirtti. Satış vergisindeki artış sonrası iç talepte yaşanan düşüşün kademeli olarak ılımlaştığını söyleyen
Kuroda aynı zamanda düşük ya da negatif faiz oranlarının büyüme ve fiyatlar üzerinde pozitif etkisi olduğunu da açıkladı.
Japonya’da bu hafta açıklanan veriler arasında Yıllık Yatırım Harcamaları, İmalat PMI, Mali Taban ve Ortalama Nakit Kazançları vardı. Yıllık Yatırım Harcamaları bir önceki sene 7.4 olarak açıklanırken; bu yıl 3.8 beklentisinin altında kalıp 3.0 olarak gerçekleşti. Japonya İmalat PMI ise bir önceki dönem dahilinde 52.4 olan
beklentisinin altında kalıp 52.2 olarak açıklandı. Yıllık Mali Taban 43.7 beklentisinin de altında kalarak 40.5
olarak açıklandı. Ortalama Nakit Akışı ise 0.9 beklentisinin üzerinde kaldı ve 2.6 olarak gerçekleşti.
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Çin tarafında ise PMI’ların göz önünde olduğu bir haftaydı. Çin’in imalat PMI’ı Ağustos ayında 51.2 beklentisinin altında kalırken 51.1'e geriledi. Çin HSBC İmalat Satın Alma Müdürleri (PMI) ise 50.3 beklentisinin
altında kalarak 50.2 olarak açıklandı. Çin Üretim Dışı PMI verisi ise 54.2 beklentisinin üzerinde 54.4 olarak
açıklanırken, Çin HSBC Hizmet PMI verisi ise 50.0 beklentisinin üzerinde 54.1 olarak gerçekleşti.
USDJPY paritesi haftayı 104.065 seviyesinden açtı; en düşük 104.050 ve en yüksek 105.707 seviyelerini
test ederek haftayı 105,091 seviyesinden kapattı. Hafta boyunca 0,99%’luk artış kaydetti.
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Amerika tarafında ise istihdam piyasası verileri önemli idi. Janet Yellen’ın konuşmalarında faiz artırımının
zamanlamasını istihdam piyasasındaki toparlanma ile ilişkilendirmesi sonrasında bu haftaki Tarım Dışı
İstihdam Değişikliği verileri beklenen önemli veriler arasında idi. ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisinin piyasa beklentilerinin altında gelmesi (Gerçekleşme: 204 bin, Beklenti: 220 bin) piyasaların ECB kararlarına odaklanması sebebi ile Dolar Endeksinde pek de hareketlenme yaratmadı. Tarım Dışı İstihdam Değişim ise 230 binlik piyasa beklentisinin oldukça altında 142 bin olarak gerçekleşti ve ardından Dolar Endeksinde bir miktar düşüş gözlemledik. İşsizlik Oranı ise bir önceki ayın rakamı ile aynı kalarak 6.1% olarak
gerçekleşti.
Amerika’dan İstihdam Talepleri verisi de 298 binlik beklentilerin üzerinde 302 bin olarak açıklanırken; İşsizlik Başvurularının 4 haftalık ortalaması da 299.75 binden 302.75 bine yükselmiş oldu.
Bej Kitap verilerine göre ise Amerikan ekonomisi raporun konusu olan 12 bölgede de Temmuz – Ağustos
arasında büyüme gösterdi, ancak büyüme her bölgede istenen hızda gerçekleşmedi. Rapor; istihdam piyasasında, reel ücretlerde ve fiyatlarda beklenen gelişmenin yaşanmadığını belirtti.
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FED üyeleri hala faizler konusunda hemfikir değiller gibi görünüyor. FED varlık alım programını Ekim sonunda bitirecekken ve faiz artırımını ekonomik toparlanmaya bağlı olarak planlarken; Minneapolis FED
Başkanı Kocherlakota’dan sıkılaşma karşıtı açıklamalar geldi. Faiz oranlarının yeterince düşük olmadığını
ve kabul edilemez seviyede yüksek olan işsizlik verilerini kanıt göstererek FED’in faiz arttırmasına anlam
veremediğini belirtti. Kocherlakota ayrıca enflasyonun 2018 sonuna kadar 2% hedefinin altında kalacağına inanıyor. Dallas FED Başkanı Fisher ise ABD ekonomisinin şu anda oldukça iyi bir durumda olduğuna
işaret ederek faiz artırımı için vaktin geldiğini ve kademeli artırım halinde ekonominin çok fazla sıkıntı çekmeyeceğini belirtti.
Diğer verilere bakacak olursak; Amerika’da Üretim PMI’ı beklentiler dahilinde 57.9; Hizmetler PMI ise
58.5’lik beklentinin üzerinde 59.5 olarak gerçekleşti. ISM İmalat Endeksi ise 56.8’lik beklentinin üzerinde
59.0 olarak gerçekleşti. Fabrika Siparişleri de 11%’lik beklentinin altında 1.5% olarak gerçekleşti.
Sekizinci haftalık yükselişe ilerleyen Dolar Endeksinde sert yükseliş ECB kararları sonrasında gerçekleşen.
83.000 seviyesinin üzerine yükselen Endekste 85 seviyesine kadar artış bekliyoruz. Endeks haftayı
82.731 seviyesinden açtı. Hafta boyunca 1,25% artış göstererek 83,768 seviyesinden kapattı.
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Türkiye’de ise en önemli gündem Çarşamba günü açıklanan enflasyon verileri idi. Merkez Bankası’nın
enflasyonda Haziran ayından itibaren düşüş beklentisine rağmen; TÜİK tarafından açıklanan enflasyon
rakamlarına göre; TÜFE Ağustos ayında aylık bazda %0.09, yıllık bazda %9.54 artış gösterdi. Aylık bazda
en yüksek artış %1.64 ile Lokanta ve Oteller Grubu’nda olurken, en fazla düşüş gösteren grup %4.92 ile
Giyim ve Ayakkabı oldu. Yıllık bazda en fazla artış ise %14.73 ile Lokanta ve Oteller Grubu’nda oldu. Merkez Bankası verinin ardından yine gıda fiyatlarındaki artışı sebep olarak gösterdi. Ayrıca; enflasyonun 3
aylık ortalamalara göre ana eğilimleri incelendiğinde, çekirdek enflasyon göstergelerindeki iyileşmenin
sınırlı olmakla birlikte devam ettiği açıklandı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ise yüksek enflasyonun
Merkez Bankası’nı faizleri indirmekten alıkoymaması gerektiğini, faiz kararının bugün enflasyona göre
değil, önümüzdeki 12 aylık enflasyon hedefine göre vermesi gerektiğine de işaret etti.
JP Morgan da Merkez Bankası TÜFE’nin yüzde 10’a yaklaşmasında ana neden olarak işlenmemiş gıda fiyatlarını gösterdi. Yüksek gıda fiyatlarının TCMB’nin dezenflasyon süreci için bir tehdit olduğunu ifade
eden kurum, daha fazla kredibilite kaybından endişe eden TCMB’nin önümüzdeki aylarda büyük olasılıkla
faizleri değiştirmeyeceğini öngördü. Gelecek 3 ayda yıllık enflasyonun yüzde 9.4-9.6 aralığında istikrar
kazanacağını tahmin eden kurum, yılın son ayında ise enflasyonun yüzde 9.0’a düşmesini beklemekte.
Bu hafta ayrıca Merkez Bankası’nın 27 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantı
özeti yayınlandı. Tutanaklar; yılın ikinci çeyreğine ilişkin verilerin iktisadi faaliyetin ılımlı seyrini sürdürdüğüne işaret ettiğini belirtirken; yurtiçi özel kesim nihai talebin de ılımlı bir eğilim sergilediğine değindi.
TIM verilerine göre Ağustos ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %5.2 artışla 11 milyar 73 milyon
dolar olurken, ilk 8 ayda ihracat %5.3 artışla 104 milyar 617 milyon dolar oldu. Türkiye’de HSBC İmalat
PMI Endeksi Ağustos ayında 50.3 seviyesine yükseldi. Endeks Temmuz ayında 48.5 seviyesindeydi.
Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türk bankalarının borçlanmasındaki hızlı artışın şoklara karşı kırılganlığı artırdığını açıkladı. Bankaların borçlanmasının Türkiye’nin dış borcunu artırdığını belirten Fitch,
bankaların kısa vadeli döviz borcundaki artışın refinansman riskini artırdığını ifade etti.
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BIST100 haftayı 80455,28 seviyesinden açtı.Hafta içerisinde en yüksek 82347,69 ve en düşük 80,178.8
seviyelerini test eden parite hafta içerisinde 2,16% lık artış göstererek haftayı 82,193.10’ dan kapadı.
Grafik 5: BIST100

USDTRY paritesi yurt içinde beklentilerin üzerinde gelen TÜFE rakamlarından pek etkilenmezken ECB’nin
faiz indirimi ve ek gevşeme paketini açıklamasının ardından Dolar Endeksi’nde görülen yükselme ve dolardaki değerlenme ile 2.1468 seviyesine kadar geri çekildi. Ancak sonrasında tekrar yükseliş gösterdi.
Parite haftayı 2.1618 seviyesinden açtı. Hafta içerisinde en yüksek 2.1782 ve en düşük 2.1468 seviyelerini test eden parite hafta içerisinde 0,15% lik düşüş göstererek haftayı 2,1585’ten kapattı.
Grafik 6: USDTRY
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Türkiye 2 yılık Benchmarkları haftayı 9,07 seviyesinden açtı. Hafta içerisinde en yüksek 9,22 ve en düşük
8,45 seviyelerini test ederken haftayı 8,87 seviyesinden kapatarak 20BP’lık düşüş gösterdi.
Grafik 7: Türkiye 2 Yıllık Benchmark

Türkiye 10 yılık tahvilleri haftayı 9,11 seviyesinden açtı. Hafta içeriisinde en yüksek 9,24 ve en düşük
8,88 seviyelerini test ederken haftayı 8,91 seviyesinden kapatarak 20BP lık düşüş gösterdi.
Grafik 8: Türkiye 2 Yıllık Benchmark
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Bir önceki haftayı artış ile kapatan BRENT ve WTI Ham Petrolleri bu hafta haftalık kayba ilerliyor. Hafta
başında Çin’den ve Almanya’dan gelen ve beklentilerin altında kalan PMI verileri; Amerika’da stoklarda
azalmaya rağmen stoklardaki yeterlilik; rafinerilerin kullanım kapasitesinin talepte azalmaya bağlı olarak
düşüş gösterirken, bütün bunlar global talepte azalma oluşacağı sinyali vererek düşüşte etkili oldu. Ayrıca Rusya ve Ukrayna arasında geniş çapta ateşkes anlaşmasına varılması; Irak’taki gerginliğin petrol üretimini etkilememesinin yanı sıra Libya ve diğer OPEC ülkelerinde üretimin artması ile global arzda sıkıntı
yaşanmayacağı beklentisi fiyatların düşüşünde etkili oluyor. OPEC ülkelerinden Nijerya, Suudi Arabistan
ve Angola’da üretim geçtiğimiz ay artış gösterdi. Libya’da üretim günlük 725 bin varile ulaştı. Irak’ta ise
Ağustos ayında günlük üretim 90.000 varil artış göstererek 3.09 milyona ulaştı.
Çin’de HSBC İmalat PMI 50.3’lük beklentinin altında 50.2 olarak gerçekleşti. İmalat PMI ise 51.2’lik beklentinin altında 51.1 olarak açıklandı. Euro Bölgesi, İngiltere ve Almanya İmalat PMI da beklentilerin altında
geldi. Almanya’da 52’lik beklentinin altında 51.4; Euro Bölgesi için ise 50.8 beklentisinin altında 50.7 olarak gerçekleşti. İngiltere’de ise İmalat PMI 55’lik beklentinin altında 52.5 olarak kaydedildi. Ancak, EIA’ya
göre bu sene global petrol talebinin 21%’lik bölümü Amerika’dan; bu rakam ikinci büyük petrol tüketicisi
olan Çin’in talebinin neredeyse iki katına denk geliyor. Dolayısıyla Amerika’dan gelen olumlu veriler ve
stok verileri petrol arz-talep dengesinde daha etkili diyebiliriz.
Enerji Bilgi Kurumu tarafından açıklanan petrol stok verilerine göre Amerika’da benzin stokları 2.3 milyon
varil azalarak 209.99 milyona inerken; ham petrol stokları ise 900 bin varil azalarak 359.6 milyon varile
indi. Beklentiler benzin stoklarında 1.45 milyon varillik bir azalma ham petrol stoklarında ise 1 milyon
varillik bir azalma yönünde idi. Yine EIA’ya göre Amerika’da rafineriler geçen hafta 93.3% kapasite ile çalıştı, bir önceki haftaya göre 0.2% düşük seviyede.
Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes anlaşmasına hafta başında geniş ölçüde ulaşılmıştı. Bu durum Rusya’ya uygulanan yaptırımların sonlanması ve dolayısı ile petrol talebinde artış yaratabileceği düşüncesi ile
hafta başında BRENT petrolünü 14 ayın en düşük seviyelerinden geri çevirdi. Hafta boyunca ateşkes anlaşmasına geniş ölçüde ulaşılmış olmasına rağmen, küresel piyasalar hala bu konuda kesin bir şekilde
rahatlamış değildi. Rusyalı yetkililer kendilerinin sorunun bir tarafı olmadığını söylemesine rağmen, Poroshenko Cuma günü saat 2’de ateşkesi tek taraflı da olsa başlatacağını açıkladı. NATO ise Rusya’nın Ukrayna topraklarından çıkması gerektiğini bildirdi. Cuma günü ise ateşkes konusunda kesin olarak ulaşıldığı haberini aldık. Ateşkes sonrasında Rusya’ya uygulanan yaptırımların sonlanması ve dolayısı ile petrol
talebinde artış yaratabileceği düşüncesi BRENT fiyatları üzerinde etkili olacaktır. Ancak Pazar günü ayrılıkçıkların iddialarına göre Rusya tarafından ateşkes bozuldu. Halen devam eden gerginlikler petrol fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecek.
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BRENT Petrolü haftayı $102.97 seviyesinden açtı ve 2,0%’lık düşüş ile $100,91’den kapattı.
Grafik 9: BRENT Crude Oil

WTI Petrolü haftayı $95.87 seviyesinden açtı ve 2,53%’lük düşüş ile $95,87’den kapattı.
Grafik 10: WTI Crude Oil
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Bu hafta Dolar Endeksi’nde görülen sert yükseliş ve Putin ve Poroshenko’nun yaptığı ateşkes görüşmenin olumlu sonuçlanması ile jeopolitik risklerin bir ölçüde azalması altın fiyatlarındaki düşüş oluşturdu.
Dolar Endeksi’nin hafta başından beri var olan yükselişi ve ECB kararları sonrası 83.00 direncini kırması
sonrasında altında görülen düşüşler $1,242 seviyesi yeni destek seviyesi oldu.
ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisinin piyasa beklentilerinin altında gelmesi (Gerçekleşme: 204 bin,
Beklenti: 220 bin) piyasaların ECB kararlarına odaklanması sebebi ile Dolar Endeksinde pek de hareketlenme yaratmadığı gibi altın fiyatlarında da pek etkili olmadı. Tarım Dışı İstihdam Değişim ise 230 binlik
piyasa beklentisinin oldukça altında 142 bin olarak gerçekleşti. İşsizlik Oranı ise bir önceki ayın rakamı ile
aynı kalarak 6.1% olarak gerçekleşti.
Altın haftayı $1,287 seviyesinden açtı ve haftalık 1,43%’lük düşüş ile 1268,96 seviyesinden kapattı.
Grafik 11: Altın

Önümüzdeki hafta yurt içinde Büyüme, Cari Denge ve Sanayi Üretimi verileri takip edilecek. Amerika’da
Konut Başlangıçları; Perakende Satışlar ve Michigan Enflasyon Beklentisi ile Michigan Hassasiyeti verileri
izlenecek. Asya tarafında Japonya’da Büyüme; Ev Halkı Güveni, Çekirdek Makine Siparişleri ve Sanayi Üretimi takip edilecek; Çin’de ise Ticaret Dengesi, İthalat, İhracat verileri ve CPI verileri açıklanacak. İngiltere’de Sanayi Üretimi; İmalat Üretimi ve Ticaret Dengesi takip edilecek. Euro Bölgesi’nde ise Sentix Yatırımcı Güveni, Sanayi Üretimi ve İstihdam Değişimi; Almanya’da CPI ve Ticaret Dengesi, Fransa’da CPI, PPI,
Ticaret Dengesi ve Sanayi Üretimi; ve İspanya’da CPI verileri gündemi oluşturacak.
Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz…
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