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FOMC Haftası
Amerika’da gözler hafta boyunca merakla 2 gün sürecek olan FED Açık Piyasa Komitesi toplantısını bekledi.16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleşen toplantı sonunda beklenmedik bir durum gerçekleşmedi.
FOMC Toplantı sonucuna göre piyasaların beklediği üzere Varlık Alım Programında 10 milyar dolarlık indirimde bulunurken faiz artırımı için Varlık Alım Programının bitişinden itibaren “kayda değer bir süre” beklenilmesi gerektiğini belirtti. Varlık Alım Programı ise Ekim ayında yapılacak olan son 15 milyar dolarlık
indirimle bitirilecek.
Açıklanan toplantı tutanaklarına ; Amerikan ekonomisinin kademeli ve ılımlı bir toparlanma içinde olduğu
belirtilirken, enflasyonun hedeflerin altında olduğunun altı çizildi. İstihdam piyasasının ılımlı toparlanma
içinde olduğu belirtilirken işsizlik oranının değişmediği ve atıl kapasitenin yüksek olduğu vurgulandı. Uzun
dönem enflasyon beklentisinin ise %2 seviyesinde stabil olduğu belirtildi. İşsizlik için yıl sonu öngörüsü %
5,9 ile %6 arasında olabileceği açıklanırken büyüme beklentisi %2,2’den %2’ye revize edildi.
FED Başkanı Janet Yellen ise toplantı sonrası açıklamasında Çıkış stratejisinin açıklanmasının bir politika
değişikliği olmadığını, tam istihdam ve enflasyon hedefleri yolunda ilerlemenin devam ettiğini belirtirken
atıl kapasitenin hala mevcut olduğunu istihdam piyasasında tam bir toparlanma gerçekleşmediğini öne
sürdü. Ekonomide ılımlı bir büyüme olduğunu söyleyen Yellen, faiz artırımının ekonomiye bağlı olduğunu
belirtti.
Fed, ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. ABD ekonomisine ilişkin tahminlerini güncelleyen Fed, ekonominin bu yıl yüzde 2 ile yüzde 2,3 arasında büyümesini beklediğini belirtti. Bankanın Haziran ayındaki tahminlerinde ise bu oran yüzde 2,1 ile yüzde 2,3 arasındaydı.
Amerika tarafında hafta boyunca veri akışı yoğundu. Çekirdek PPI yıllık bazda 1,8% beklentisi dahilinde
gerçekleşirken aylık bazda da 0,1% beklentisi dahilinde gerçekleşti. Çekirdek CPI ise aylık bazda 0,1% beklentisinin altında kalarak -0,2% seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda 1.9% beklentisinin altında kalarak
1.7% olarak gerçekleşti. Aylık CPI ve Yıllık CPI da beklentilerin altında kalarak -0,2% ve -1,7% olarak açıklandı.
FOMC toplantısı sonrasında açıklanan Faiz Oranı Beyanatı ise 0,25% beklentisi dahilinde kalıp değişmedi.
Konut Sektörü verileri de bu hafta açıklanan veriler arasındaydı. Yapı İzinlri aylık bazda -0,4% beklentisinden kötü gelerek -5.6% ,Konut Başlangıçları 1,040 milyon beklentisinin altında 0,956 milyon olarak açık-
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Haftayı 84,182 seviyesinden açan Dolar Endeksi en yüksek 84,783 seviyesini test ederek haftayı 84,769
seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %0,70 artış gösterdi.
GRAFIK1:DOLAR ENDEKSİ
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Türkiye tarafında bu hafta açıklanan verilerden çok açıklamalar piyasalar tarafından dikkatle takip edildi.
Goldman Sachs Uzmanları tarafından hafta içinde yayınlanan raporda ,modellemelerin gelecek bir kaç
ayda enflasyonun önceki tahminlerden daha yüksek olacağına işaret ettiğini belirterek,2014 ve 2015
enflasyon rakamları revize edildi. Goldman Sachs 2014 yıl sonu enflasyon tahminini 9.2% den 10.1% e
çıkardı.2015 TÜFE tahminini de 8.2% den 8.4% e revize etti. Çekirdek Enflasyonun bu yıl sonunda %10
ile tepe yapmasını beklediklerini açıklarken 2015 te Çekirdek Enflasyon ’un yıl sonunda 6.8% e gerileyeceğini öngördüklerini açıkladı.
Türkiye tarafından Moody’s ve Fitch gibi uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ekonomisinin
yeniden dengelenmesinin giderek zorlaştığı uyarısını yapması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği sert tepkiler ve istenilirse ilişiklerini kesebileceklerini belirtmesi piyasada huzursuzluk
yaratmış oldu. Daha önce de bir tane kredi derecelendirme kurumu ile aynı şekilde ilişkilerini kestiklerini
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda New York Times’ın da IŞİD’ın adam toplaması iddiasına
da oldukça sert yanıtlar vererek ,Türkiye’nin 30 yılı aşkın süredir terörle mücadele ettiğini ama yalnız bırakıldığını da sözlerine ekledi.
Citigroup da Türkiye Hisse Senedi Strateji raporunda Türkiye’nin gelişen piyasalar arasındaki piyasa üstü
ağırlık (overweight) statüsünü koruduğunu açıkladı. EBRD ise Türkiye için büyüme beklentisini 2.5%’ten
3.0%’e yükseltti; ancak ihracat odaklı büyümenin Irak’taki riskler ve AB’deki durgunluk sebebi ile olumsuz
etkilenebileceğini belirtti.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise 5.Uluslararası İstanbul Finans Zirvesi’nin ikinci günü yaptığı konuşmada enflasyonun neredeyse zirve yaptığını enflasyonu kontrol etmek adına kademeli olarak ilk 5-7% aralığına sonra ise 5% in altına düşürmeyi hedeflediklerini açıkladı. Yüksek gıda fiyatlarının enflasyonda etkisi
olduğunu ancak tek bir sebebin arkasına sığınılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Veri açısından Türkiye tarafında bu hafta sakin bir görünüm vardı. Türkiye’nin Üç Aylık İşsizlik Ortalaması
8.8.%’lik beklentinin üzerinde 9.1% olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki dönemin yine 8.8% olan rakamından da yüksek. Türkiye’nin Bütçesi ise Ağustos ayında 5.9 milyar Lira fazla verdi.
Türkiye Yıl Sonu Tüfe Tahmini ise bir önceki dönem 8,70% iken bu dönem 8.9% olarak açıklandı.
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Haftayı 2,546 seviyesinden açan Döviz Sepeti en yüksek 2,5565 seviyesini test ederek haftayı 2,553 seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %0,27 artış gösterdi.
Haftayı 9,2 seviyesinden açan 2 Yıllık Tahviller en yüksek 9,31 seviyesini test ederek haftayı 9,18 seviyesinden kapadı. Hafta boyunca 2 BP azalış gösterdi.
Haftayı 9,35 seviyesinden açan 10 Yıllık Tahvil en yüksek 9,46 seviyesini test ederek haftayı 9,39 seviyesinden kapadı. Hafta boyunca 4 BP artış gösterdi.
Haftayı 77685,96 seviyesinden açan BIST100 en yüksek 79405,83 seviyesini test ederek haftayı
76921,94 seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %0,98 azalış gösterdi.
Haftayı 2,2105 seviyesinden açan USDTRY en yüksek 2,2402 seviyesini test ederek haftayı 2,2344 seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %1,08 artış gösterdi.

GRAFIK2:BIST100-TAHVILLER
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Euro Bölgesi bu hafta yapılan açıklamalar, yayınlanan raporlar ve veri akışı bakımından yoğun bir haftayı
geride bıraktı.
Fitch Euro Bölgesi için yaptığı açıklamada bir deflasyon görmediklerini ancak yaşanan düşük enflasyonun
geçici nedenlerden dolayı olmadığı deflasyon riskinin arttığını açıkladı. Deflasyon şoku oluşması halinde
ise bunun kredi notlarını aşağı yönlü baskılayacağını söyleyen Fitch, kredi notları için temel endişenin genişleyen bütçe açıkları ve zayıf gelen büyüme rakamları olduğunu söyledi.
OECD ise ’nin yayınladığı rapora göre ılımlı büyümenin küresel anlamda devam edeceği ancak Euro Bölgesi’ndeki düşük talebin bu açıdan endişe kaynağı olduğu ve yavaş büyümenin can sıkıcı olduğu belirtilirken düşük enflasyonun talep ile istihdamı azaltma, deflasyon riskini ise artırması nedeniyle en çok endişe veren bölgenin bir kez daha Euro Bölgesi olduğunu savundu. OECD ayrıca Mayıs ayında yüzde 1,2 olarak açıkladığı Euro Bölgesi büyüme tahminini ise yüzde 0,8'e düşürdü.
Avrupa gündeminde bu hafta Avrupa Merkez Bankası’nın TLTRO ihalelerine başlamasında piyasalar tarafından takip edildi. ECB ilk TLTRO ihalesinde 82,6 milyar Euro verdi. Piyasanın talep beklentisi ise 250-400
milyar Euro arasındaydı. Bu kredi programı Avrupa Merkez Bankası’nın deflasyonu önlemek amacıyla aldığı tedbirlerin bir parçası olmakla birlikte ucuz krediye talebin beklentilerin çok altında kalması Avrupa
Merkez Bankası’nı ek gevşeme paketine yönlendirebilir.
Euro Bölgesi’nde hafta içinde açıklanan Yıllık TÜFE verisine baktığımızda %0,3 beklentilerin üzerinde %0,4
olarak gerçekleşirken Aylık CPI 0.3 olarak açıklandı . Çekirdek TÜFE ise %0,9 olarak beklentiler dahilinde
açıklandı. Avrupa bölgesinde cari hesap 16.5 Milyar beklentinin üzerinde 18.7 Milyar olarak açıklanırken ,Cari Denge İndikatör verisi 21.0 milyar beklentisini aşıp 32.3 Milyar olarak açıklandı.
Bu hafta hem Euro Bölgesinde hem de Almanya’da açıklanan ZEW verileri haftanın önemli verileri arasındaydı. Euro Bölgesinde ZEW Ekonomik Güven Anketi’nin ise 5,2 beklentiye karşılık 6,9 olarak beklentilerden iyi geldi. ZEW Ekonomik Hassasiyet ise 21.3 beklentisinin altında 14.2 olarak açıklandı. ZEW Almanya
Mevcut koşullar endeksi 40.0 beklentisinin altında kalıp 25.4 olarak açıklanırken, Alman ZEW Ekonomik
kanısı 4.8 beklentisinin üzerinde 6.9 olarak açıklandı. Yapılan genel değerlenmede ekonomik bozulmanın
Rusya’ya yapılan yaptırımlardan kaynaklandığı ve belirsizliklerin son aydan bu yana çok değişmediği vurgulandı.
Alman PPI aylık bazda -0,1 beklentiler dahilinde gelirken, yıllık bazda -0,8 beklentileri dahilinde açıklandı.
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Haftayı 1,2973 seviyesinden açan EURUSD en yüksek 1,2995 seviyesini test ederek haftayı 1,2831 seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %1,09 azalış gösterdi.
GRAFIK3:EURUSD
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İngiltere bu hafta oldukça yoğun bir haftayı geride bıraktı. İskoçya da yapılacak olan bağımsızlık referandumu tüm gündemi bütün hafta işgal ederken , veri akışı bakımından da yoğun olduğu bir haftayı
geride bıraktı.
İskoçya 18 eylül ‘de gerçekleşen bağımsızlık referandumunda oyuverenler dün sandık başına giderek
tarihi bir kararla 307 yıllığın birliğin bozulup bozulmayacağına İskoçya'nın bağımsız bir ülke olup olmamasına karar verdi. Sonuçlara göre 55% oranında hayır,45% oranında evet oyu kullanıldı. İngiltere
Başbakanı açıklanan sonuçlardan sonra yaptığı konuşmada İskoçya'da halkın karar verdiğine bunun
net bir sonuç olduğununartık İngiltere için bir araya gelme ve ileriye bakma zamanı olduğunun altını
çizdi. Aynı zamanda sözlerine İskoçya bağımsızlığı tartışmalarının sona erdiğine ve yeniden başlayacağını düşünmediğini de ekledi.
Bu hafta açıklanan BOE Para Politikası Komitesi’nin 3-4 Eylül de yaptığı tutanakları yayınlandı. Tutanaklara göre Komite’nin 9 üyesi arasında yer alan Martin Weale ve Ian McCafferty önceki ayda yapılan Komitede de olduğu gibi faiz artırması yönünde oy kullanarak mevcut olan %0,50 faizin %0,75 e çıkarılmasını istediler. Buna karşıt olarak faiz artırımını için acele etmemesi yönünde oy kullanan 7 üyenin
oylarıyla BOE 2007 yılından bu yana faiz artırımı yapmamış oldu.
İngiltere Çekirdek CPI yıllık bazda 1.8% beklentisinin üzerinde 1.9% olarak açıklanırken, Çekirdek ÜFE
aylık bazda 0.0% beklentisini aşarak 0.1% olarak açıklandı. Çekirdek ÜFE yıllık bazda ise beklentiler
dahilinde gelerek 0.9% olarak açıklandı.
İngiltere Çekirdek Perakende Fiyat Endeksi aylık bazda 0,4% beklentisi dahilinde gelirken , yıllık bazda
2,5% beklentisi dahilinde gerçekleşti.
İngiltere Yıllık CPI yıllık bazda 1.5% beklentisi dahilinde gerçekleşirken aylık bazda da 0.4% beklentisini
karşıladı.
İngiltere PPI Girişi aylık bazda -0.4% beklentisinin altında aylık bazda -0.6% açıklanırken, PPI Girişi yıllık
bazda -6.8%beklentisinin altında -7.2% olarak açıklandı. PPI çıkışları ise aylık bazda -0.1% beklentisi
dahilinde açıklanırken, yıllık bazda -0,2% beklentisinin altında -0,3% olarak açıklandı.
Alacaklı Sayım Değişimi ise -30.0 bin beklentisinin üzerinde -37,2 bin beklentisinin olumlu olarak açıklandı.
İşsizlik Oranı ise 6.3% beklentisinin altında %6.2 olarak açıklandı. Bu verinin ardından öylece Birleşik
Krallıkta son 6 yılın en düşük oranına ulaşıldığı açıklanırken, İngilitere Merkez Bankası Başkanı Mark
Carney işsizliksin toparlanmasıyla gelirlerin artacağına dikkat çekti.
Çekirdek Perakende Satışlar aylık bazda 0,3% beklentisinin altında kalarak 0,2% olarak açıklanırken;
yıllık bazda 4,8% beklentisinin altında 4,5% olarak gerçekleşti.
Rightmove tarafından yapılan açıklamalar göre Ortalama Konut Fiyatları Eylül ayında bir önceki aya
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Haftayı 1,6273 seviyesinden açan GBPUSD en yüksek 1,65248 seviyesini test ederek haftayı 1,62869
seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %0,09 artış gösterdi.
GRAFIK4:GBPUSD
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Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda hafta boyunca yaptığı açıklamalarla piyasalar tarafından takip
edildi.
BOJ Başkanı,%2 fiyat istikrarı hedefini başarma yolunda ilerlediklerini ancak fiyat istikrarı hedefini başarmanın tehdit altına girmesi halinde para politikasında değişikliğe gitmekten çekinmeyeceklerinin altını
çizdi. Hala enflasyon hedeflerine ulaşmaları için önlerinde yolları olduğunu belirten Kuroda tahminen
2015 yılında bu hedefe ulaşabileceklerini belirtti. Kuroda aynı zamanda Japon Ekonomisinin muhtemelen satış vergisi zammının kademeli hazmedilmesi etkisiyle ılımlı olarak toparlanacağını da açıkladı. Japonya’da ithalat %1,5 gerilemeyle beklentilerden kötü gelirken ihracat %1,9 gerileyerek beklentilerden iyi
gerçekleşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada Japonya’nın İhracatı ve Üretimin zayıf ivme gösterdiğine dikkat
çekti. Mevsimsellikten Arındırılmış Ticaret Dengesi -0,99 Trilyon beklentisinin üzerinde -0,92 Trilyon olarak açıklandı. Ticaret Dengesi de iyi gelene İhracat verisinin ardından -1,029 milyar beklentisinin üzerinde -949 milyar olarak açıklandı.
Çin tarafında bu hafta Çin Merkez Bankası tarafından açıklamalar geldi. Çin Merkez Bankası Danışmanı
Çin’in mümkün olduğu sürece faiz düşürmekten kaçınması gerektiğini, Ekonomik büyümenin hükümetin
hedef bandı içinde kalmaya devam ettiği sürece canlandırmaya yönelik hareketler yapmasına gerek olmadığını belirtti .Çin Ticaret Bakanlığı tarafından Çin ‘in Ticaret durumu hakkında ise istikralı olduğu ancak bu belirsizlikler nedeniyle ihracat tarafındaki büyümenin kalıcı olup olmadığını söylemenin mümkün
olamayacağını açıkladı.
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Haftayı 107,275 seviyesinden açan USDJPY en yüksek 109,459 seviyesini test ederek haftayı 109,028
seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %1,63 artış gösterdi.
Haftayı 15885,04 seviyesinden açan NIKKEI en yüksek 16364,08 seviyesini test ederek haftayı 16321,17
seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %2,75 artış gösterdi.
GRAFİK5:USDJPY-NIKKEI
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Hafta sonu dünyanın en çok petrol tüketen ikinci ülkesi Çin’den gelen ve ekonomik durgunluk belirtisi
sayılan veriler petrol fiyatlarında süre gelen baskıyı pekiştirmiş olsa da stoklarda azalma konusunda spekülasyonlar sebebi ile haftanın ilk iki gününü yükselişle kapattı ancak sonrasında Amerika’da üretimin
son 45 yılın en yüksek seviyelerinde olması ve EIA ve IEA gibi kurumların önümüzdeki yıllar için petrol
talebi tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi ile düşüşe geçti.
Bu hafta açıklanan Enerji Bilgi Kurumu raporuna göre Amerika’da ham petrol stokları geçtiğimiz hafta
3.67 milyon varil artış gösterdi. Benzin stokları ise 1.63 milyon varil düşüş ile 0.2 milyon varillik düşüş
beklentisinden daha fazla azalmış oldu. Toplam stoklar 210.7 milyon varile indi. Ham petrol stokları bu
artış ile 362.3 milyon varile ulaşmış oldu. Stoklar 2012’den beri en yüksek seviyede; üretim ise günlük
248 bin varil artışla toplam 8.838 milyon varil idi. Bu seviye de 1986 senesinden beri en yüksek seviye.
Amerika’da Ağustos ayında günlük petrol üretimi günlük 8.6 milyon varil idi—bu Temmuz 1986 senesinden beri en yüksek üretim seviyesi. Enerji Bilgi Kurumu projeksiyonlarına göre; 2013 senesinde 7.5 milyon varil olan günlük üre-tim; 2015’te 9.5 milyon varile ulaşmış olacak. Bu seviye bir önceki ay yapılan
tahminlerin 0.2 milyon varil üzerinde ve eğer gerçekleşirse Amerika’da 1970 senesinden beri en yüksek
seviyeye ulaşılmış olacak.
Çin’de Sanayi Üretimi yıllık bazda 8.8%’lik beklentinin altında 6.9% olarak açıklandı. Perakende Satışlar ise
yine yıllık bazda 12.1%’lik beklentinin altında 11.9% olarak gerçekleşti. Çin’den gelen olumsuz veriler talebin daha da düşebileceği endişesi yaratabilir. Çin dünyanın en çok petrol tüketen ikinci ülkesi; ancak bu
senenin verilerine göre Amerika global talebin %21’ini, Çin ise %11’ini oluşturuyor. Dolayısı ile Amerika’daki stoklar ve talep seviyesi hem WTI hem de BRENT fiyatlamaları üzerinde etkili. WTI önceki hafta
$90.45 ile en son Nisan 2013’te görülen seviyeleri görmüştü.
Çin’in yanı sıra global çapta büyüme konusunda tahminlerin aşağı yönlü revize edilmesi de petrol talebinin azalma sinyali olarak algılandığından fiyatlamalarda dalgalanma yaratıyor. Amerika’da toparlanmanın
beklenenden yavaş gerçekleşmesi; Avrupa Bölgesi’nde ekonomik durgunluk, Japonya’daki satış vergisi
artırımının negatif ekonomik etkilerinin yanı sıra global çapta devam etmekte olan jeopolitik riskler OECD
bölgesinde büyüme tahminlerini olumsuz etkileyen faktörler. OECD Bölgesi için 2014’te 1.8%; 2015’te ise
2.0% büyüme bekleniyor. Ancak Çin ve Hindistan için beklentiler değişikliğe uğramadı.
OPEC de Eylül ayı için yayınladığı global petrol piyasası raporunda stokların fazlalığı, arzda rahatlık ve talepte zayıflık sebebi ile petrol fiyatlarında üçüncü aylık düşüşe doğru ilerlenirken Referans Basket fiyatını
$4.86 düşürerek $100.75’e indirdi.
BRENT fiyatları geçtiğimiz hafta son 14 ay içerisinde ilk defa $100/varil seviyesinin altına düşmüştü. Ortadoğulu Petrol bakanları ise petrol fiyatlarının $85 seviyesinin altına düşmediği sürece tehlike oluşturmadığını ve arz fazlası görmediklerinin söylemişlerdi.
OPEC yetkililerinin Salı günü Viyana’da gerçekleştirdiği toplantıda petrol piyasasına yön verebilecek açıklamaları oldu. Talepte azalma beklentisi ve arzda fazlalık konusu gündemde iken OPEC yetkilileri önümüzdeki sene için günlük petrol üretimini 500 bin varil azaltarak günlük 29.5 milyon varile indirebileceklerini açıkladılar. OPEC 2014’te OPEC’ten şu an 29.2 milyon varil olan talebin 2015 senesinde 29.5 milyon
varile ineceğini öngörüyor. OPEC’in en çok üreten ülkesi Suudi Arabistan ise geçtiğimiz aydan itibaren
günlük üretimini 408 bin varil azaltmıştı. Suudi Arabistan Petrol Bakanı Ali Al-Naimi ise fiyatlarda dalgalanmanın normal olduğunu ve kış aylarında talepte artışın gerçekleşmesi ile piyasada yeniden sıkılaşma
yaşanabileceğini belirtmişti. Ayrıca Libya roket patlaması sonucu tanklara zarar gelmesi sonrasında Sharara sahasındaki petrol üretimini durdurdu. Yaklaşık bir senelik gerginliklerden sonra Libya petrol üretimini yeniden düzene sokmaya çalışıyordu.
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Jeopolitik riskleri hatırlayacak olursak; Avrupa ve Ortadoğu liderlerinin artık IŞİD sorununa çözüm bulmak adına kararlı adımlar atmaya başladığını görüyoruz. Amerikan Başkanı Barack Obama’nın IŞİD’i yok
etmek üzere açıkladığı dört aşamalı planı Senato tarafından da onaylanarak hava saldırılarına yeşil ışık
yakmış oldu. Sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Hollande da hava saldırılarına katılacaklarını açıkladı.
İngiltere Başbakanı David Cameron da gerekli adımların her ne olursa olsun atılacağını söyledi. Tansiyonun yükselmesi petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturabilir.
Haftayı 92,24 seviyesinden açan WTI Petrol en yüksek 95,2 seviyesini test ederek haftayı 91,71 seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %0,57 azalış gösterdi.
Haftayı 97,64 seviyesinden açan BRENT Petrol en yüksek 99,59 seviyesini test ederek haftayı 98,31 seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %0,69 artış gösterdi.
GRAFIK6:WTI-BRENT
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Haftaya hafif yukarı yönlü hareketlerle başlayan altın fiyatlarında hafta sonlarına doğru hem dolar endeksinin devam eden rallisi hem de FOMC toplantısının sonuçlarının fiyatlanması sebebi ile satış baskısı
hakim idi. Hafta başında yükseliş gösteren fiyatlar sonrasında FOMC sonrasında haftalık düşüşe doğru
ilerledi. Aslında Amerika tarafında veriler karışık olmasına rağmen; Fed’in varlık alım programını bitirme
planını açıklamış olması dolar endeksi tarafında olumlu algılandı. Hafta başında $1,242 seviyesine kadar
yükselen altın fiyatları; FOMC toplantısı sonrasında sert düşüş ile $1,221 seviyesine kadar geriledi.
FOMC toplantısı sonuçları şaşırtıcı olmadı. FED yine bir $10 milyarlık kesinti işe varlık alım programını
$15 milyara indirerek son bir $15 milyarlık kesinti ile Ekim ayı sonunca sonlandırılacağını yineledi. Faizlerin artırılması konusunda ise ‘kayda değer bir süre’ söylemi tekrarlanırken; istihdam ve enflasyon konularında hedeflere yaklaşıldığını ancak özellikle istihdam piyasasında tam bir toparlanmanın gerçekleşmediğinin ve atıl kapasitenin varlığının altı çizildi. Toplantı sonrasında dolar endeksinde 84,743 seviyesine kadar yükseliş, altın fiyatlarında da sert düşüş gözlemlendi.
Hafta başında Amerika’da Sanayi Üretimi verisinin ve Çarşamba günü FOMC öncesi açıklanan TÜFE rakamlarının beklentilerin altında kötü gelmesi altında beklentilerin aksine altın fiyatlarını pek etkilemedi.
Piyasaların gözü elbette ki FOMC sonuçlarında idi. Yine hafta içinde ekonomik toparlanmanın boyutuna
ve FED hedeflerine ne kadar yaklaşıldığı konusunda öngörü olarak görülebilecek Konut Sektörü ve İstihdam piyasası verilerinin açıklanmasının ardından -- ki konut sektörü verileri beklentilerin altında kalırken;
İstihdam Talepleri de beklentilerin altında rakamlar ile olumlu sinyaller vermişti --; altın $1,216 - $1,228
bandında hareketine devam etti.
Jeopolitik riskler değerlendirilecek olursa; IŞİD’e karşı dümya liderlerinin ortak planlama yapıyor olması
ve Amerikan Başkanı Barack Obama’nın 4 aşamalı planının onaylanması ve Avrupalı liderler tarafından
da desteklenmesi IŞİD’in ortadan kaldırılması için bir adım olarak rahatlatıcı olsa da özellikle hava saldırısı
durumunda bölgede gerginliklerin iyice artacak olması altın fiyatlarında güvenli liman arayışını artırarak
yukarı yönlü baskılama yaratabilir. Ukrayna tarafında ise Rusya’nın Doğu Ukrayna’ya özel statü tanıma
fikrini kabul etmesinden sonra olaylarda durulma beklenebilir; ancak Rusya – Avrupa arasındaki anlaşmazlıklar tam olarak çözümlenmediği sürece mesele rafa kaldırılamaz.
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Haftayı 1229,57 seviyesinden açan ALTIN en yüksek 1242,07 seviyesini test ederek haftayı 1216,18 seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %1,09 azalış gösterdi.
GRAFIK7:ALTIN

Bu hafta yurtiçi piyasalarda Kapasite Kullanım Oranı, İmalat Güveni, Bir Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranı, Gecelik Faiz Oranları beklenirken, Amerika tarafında Mevcut Konut Satışları, Zincir Mağaza Satışları,
Kırmızı Kitap , Dayanıklı Malların Siparişleri, GDP ve Michigan Verileri bekleniyor. Euro Bölgesinde Tüketici
Güveni, İmalat ve Hizmetler PMI, Almanya TİCARET beklentileri, Alman IFO İş Ortamı Endeksi, GFK Tüketici Güveni Endeksi bekleniyor. Asya tarafında Çin HSBC İmalat PMI, Japonya Ulusal Çekirdek CPI, Tokyo
Çekirdek CPI, Japonya CPI verilerinin açıklanması bekleniyor.
Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta diliyoruz….
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