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PPK ‘nın Ardından
Türkiye de bu hafta gözler Perşembe günü gerçekleşen Para Politikası kurulundaydı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Bünyesindeki Bankalar arası Para Piyasası ve Borsa
İstanbul Repo-Ters Repo Pazarlarında uygulanan faiz oranları ile Bir Hafta Repo İhale Faiz oranının sabit
tutulmasına karar verildi. Böylece Bir Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranı %8.25, Marjinal Fonlama Oranı %
11.25 açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanımlanan borçlanma faiz oranı %10.75 ve Merkez Bankası Borçlanma Oranı %7.5 seviyelerinde sabit tutuldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hafta içi banka ekonomistlerine yaptığı sunumda, enflasyon beklentilerinin, fiyatlama davranışlarının ve enflasyonu etkileyen diğer tüm öğelerin yakından takip
edileceğine ve enflasyonda gözle görülebilir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun
sürdürüleceği açıklandı. Gıda fiyatlarındaki yukarı seyrin enflasyondaki toparlanmayı geciktirdiğinin bir kez
daha altı çizilirken düşen emtia fiyatlarının enflasyondaki yukarı yönü riskleri kısıtlayabileceği de vurgulandı.
JP Morgan Türkiye için yaptığı açıklamalarında TCMB’nin enflasyon hedefini yakalayamamasının Türkiye’nin kredibiliteye zarar verdiğini ve enflasyon bekleyişlerinin daha da yükselirse bu durumun Türkiye’yi
dezenflasyon sürecine sokabileceğini söylerken, yüksek seyir eden enflasyonun temel sebebini tarımsal
ürünlerde yaşanan arz sorununa ve yüksek fiyat kurlarına bağladı.
Türkiye tarafında veri akışına bakacak olursak Merkezi Hükümet Borç Stoku bir önceki dönem 590,2 Milyar iken bu dönem 593,4 milyar olarak açıklandı. Türkiye Kapasite Kullanım Oranı 75%’lik beklentinin altında 74.4%; İmalat Güveni ise 105.5’lik beklentinin üzerinde 107.6 olarak gerçekleşti.
Haftayı 76947,14 seviyesinden açan BIST100 en yüksek 77803,32 seviyesini test ederek haftayı 74632,42
seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %3,01 düşüş gösterdi.
Haftayı 9,24 seviyesinden açan 2 yıllık Tahvil en yüksek 9,61 seviyesini test ederek haftayı 9,58 seviyesinden kapadı. Hafta boyunca 0,34 BP artış gösterdi.
Haftayı 9,53 seviyesinden açan 10 yılık tahvil en yüksek 84,783 seviyesini test ederek haftayı 9,85 seviyesinden kapadı. Hafta boyunca 0,32BP artış gösterdi.
Haftayı 2,539 seviyesinden açan Döviz Sepeti en yüksek 2,5713 seviyesini test ederek haftayı 2,5653 seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %1,04 artış gösterdi.

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.
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Bu hafta Amerika tarafında FED üyeleri tarafından yapılan açıklamalar piyasalar tarafından yakından takip edildi.
New York Fed Başkanı William Dudley yaptığı açıklamada ekonominin gelecek sene faiz artırımına olanak
sağlayacak kadar iyileşmesini umduğunu söylerken sırf faiz artırımı için faiz oranlarıyla oynanmasının gereksiz olduğunu ancak uygun olan en kısa sürede faiz artırımının olmasını istediğini de sözlerine ekledi.
Fed için zamanından önce faiz artırımına gidilmemesinin önemli olduğunu vurgulayan New York Fed
Başkanı Fed’in mevcut yol haritasının ‘çelik zırhla’ kaplı olmadığını da belirtti.
St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise faiz artışları konusunda daha kesin konuşurken faiz artırımı için
kullanılan ‘kayda değer süre’ tabirinden vazgeçilmesi için Ekim ayının uygun olduğunu düşündüğünü belirtti. Bullard ilk faiz artırımının 2015’in ilk çeyreğinde olabileceğini, sıkılaştırma sürecinin sabit değil daha
esnek olmasını umduğunu belirtti.
Fed Minneapolis Başkanı Kocherlakota ise istihdam konusunda toparlanma görülmesine rağmen enflasyon hederlerinden uzak olduklarını ve FED hedeflerine ulaşmak adına önlerinde daha uzun bir yol olduğunu belirterek faiz arttırımı konusunda acele edilmemesi gerektiğini belirtti. Fed Başkanı Yellen ise
Fed’in faiz oranlarını beklenenden daha erken artırma ihtimaline karşı yatırımcıların hazır olması gerektiğini belirtti.
Bu hafta veri akışı bakımından yoğun bir haftayı geride bırakan Amerika tarafında Mevcut Konut Satışları
aylık bazda 1,0% beklentisi altında -1,8% geriledi. Yeni Konut Satışları aylık bazda 4,4% beklentisinin çok
yukarısında kalarak son 18.0% artış göstererek bir önceki dönemde 430 bin iken bu dönem 504 bin olarak gerçekleşti.
Zincir Mağaza satışları bir önceki dönem 3,0% olarak açıklanırken bu dönem yıllık bazda 4,1% olarak
açıklandı. Çekirdek Dayanıklı Malların Siparişleri aylık bazda 0,7 beklentisi dahilinde açıklanırken, Dayanıklı Malların Siparişleri ise aylık bazda -18,2% beklentisinin altında -18,0% olarak açıklandı. İstihdam Talepleri ise bir 300 bin beklentisinin aşağısında 293 bin olarak açıklandı. Amerika ikinci çeyrekte çeyreklik
bazda beklentiler dahilinde 4.6% büyüme kaydederken, GDP Fiyat listesi 2,1% artış kaydetti.
Michigan Tüketici Güveni beklentisi 75,0 beklentisinin üstünde 75,4 olarak gerçekleşirken, Michigan Hassasiyeti de 98,0 beklentisi üstünde 98,9 seviyesinde açıklandı.
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Haftayı 84,813 seviyesinden açan Dolar Endeksi en yüksek 85,687 seviyesini test ederek haftayı 85,624
seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %0,96 artış gösterdi.

GRAFIK2:DOLAR ENDEKSİ
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Euro Bölgesinde hafta boyunca Avrupa Merkez Başkanı Mario Draghi’nin açıklamaları takip edildi.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin Avrupa parlamentosunda yaptığı Euro Bölgesindeki risklerin
aşağı yönlü olduğunu vurgularken, Avrupa Bölgesindeki toparlanmanın ivme kaybettiğini Avrupa Merkez
Bankasının fiyat istikrarını sağlamak konusunda önemli işlemler yaptığını söylerken enflasyonun uzun vadede düşük hareket ettiği takdirde standart olmayan müdahale yapmaktan kaçınmayacaklarının altını
çizdi. Avrupa Ekonomisindeki toparlanmanın en büyük düşmanının İşsizlik olduğunun altını çizen Draghi
enflasyon hedeflerine ulaşmak ve ekonomik büyümeyi toparlamak için ellerindeki tüm araçları kullanabileceklerinin de altını çizdi.
Euro Bölgesinin genelinde ise İmalat PMI rakamları 50,6 beklenirken 50,5 ile beklentiler paralelinde gelirken Hizmetler PMI rakamları ise 53,2 beklenirken 52,8 ile beklentilerin altında kaldı.
Almanya İmalat PMI 51,2 beklentisinin altında kalıp 50,3 olarak açıklanırken, Alman Servisleri PMI ise 54,6
beklentisinin üzerinde 55,4 olarak gerçekleşti.
Almanya tarafında haftanın en önemli verisi olan Alman IFO İş Ortamı İndeksi 105,7 beklentisinin altında
kalarak 104,7 seviyesinde açıklanırken, Alman Ticari beklentileri 101,2 beklentisinin altında 99,2 seviyesinde gerçekleşti.
Almanya GFK Tüketici Güven Endeksi 8,5 beklentisinin altında 8,3 olarak açıklandı.
Haftayı 1.2827 seviyesinden açan EURUSD en yüksek 1.2901 seviyesini test ederek haftayı 1.2682 seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %1,13 düşüş gösterdi.
GRAFIK3:EURUSD
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Bu hafta İngiltere veri akışı bakımından oldukça sakindi. Hafta boyunca İngiltere Merkez Başkanı Carney
ve İngiltere Merkez Başkan Yardımcısı Shafik’in açıklamaları piyasalar tarafından takip edildi.
Cuma günü açıklanan İskoçya’nın bağımsızlık referandumunda %55 ‘’hayır’’ oyunun açıklanmasından
sonra sonuç üzerine konuşan Fitch ve S&P, İskoçya’nın İngiltere içinde %10 gibi küçük bir payı olduğunun altını çizerken aynı zamanda bu sonucun AA+/durağan olan kredi notu üzerinde çok fazla etki yapmayacağını belirtti.
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney ise ekonominin görünümünün biraz daha toparlandığını faiz
artımı için doğru zamanın yaklaştığını ve artırımlarının kademeli ve sınırlı düzeyde olacağını ancak bunun
için belirli bir süre verilemeyeceğinin de altını çizdi. Düşük faizlerin konut ve finans piyasasında risklerin
baş faktörü olduğunu söyleyen Carney, faiz artışlarının devam eden ekonomik zorluklar dolayısıyla sınırlı
olmasını beklediklerini söyledi.
İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Shafik ise ücretlerdeki artışın verimlilik artışını geçtiğini gördükleri anda faiz oranlarında hızlı davranılması gerektiğini ve ücretlerdeki artışın verimlilikteki artışı geçmesi halinde enflasyonist baskıya sebep vermemek için faiz artırımına gidilmesi gerektiğini açıkladı.
İngiltere tarafında BBA Mortgage Oranları 42,9 bin beklentisini karşılanamadı ve 41,6 bin olarak açıklandı.
Haftayı 1,6290 seviyesinden açan GBPUSD en yüksek 1,64158 seviyesini test ederek haftayı 1,6243 seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %0,28 azalış gösterdi.
GRAFİİK4:GBPUSD
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Bu hafta Japonya tarafında BOJ tarafından yapılan açıklamalar piyasalar tarafından takip edildi.
OECD Baş ekonomisti Tamaki BOJ’un %2 enflasyon hedefinin tutturmasının zor olduğunu, BOJ’un yeni
adımlar atmasını gerekliğini savunurken geçen hafta yaptığı açıklamalarında enflasyon hedefini tutturmak için gerektiği taktirde düzenleme politikası uygulamaktan kaçınmayacaklarını duyurmuştu. Geçen
hafta açıklanan Japonya’nın İhracatının beklentilerden olumlu ama 1,3% gerilemesinin açıklanmasına
karşın Japonya’nın ihracatının zayıf yenin etkisi ile kademeli bir şekilde artacağının altını çizdi.
BOJ eski Başkan Yardımcısı Kazumasa Iwata ise hafta içinde yaptığı açıklamalara göre yen paritesindeki düşüşün hane halkının alım gücünü zayıflattığını aynı zamanda da şirketlerin karına da olumsuz
yansıdığını bu durumun Japonya’yı resesyon riskiyle karşı karşıya bıraktığını açıkladı.
Bu hafta Japonya’da enflasyon rakamları açıklandı. Japonya Ulusal Çekirdek CPI yıllık bazda 3,2% olan
beklentisinin altında 3,1% olarak gerçekleşirken, Tokyo Çekirdek CPI ise %2,6 beklentisi dahilinde açıklandı. Japonya İmalat PMI 52.5 beklentisinin altında kalarak 51.7 olarak gerçekleşti.
Çin tarafında bu hafta açıklanan en önemli veri olan HSBC İmalat Satın alma Müdürleri Endeksi 50,0
beklentisinin üzerinde gelerek 50,5 olarak gerçekleşti. Asya piyasalarında olumsuz bir görünüm varken Çin’de beklentilerin üzerinde gelen PMI verisi Çin piyasalarındaki görünümü olumlu etkiledi. Goldman Sachs Çin’in önümüzdeki yıl yaşayacağı ekonomik büyümeye ilişkin beklentisini %7.6’dan %7.1’e
düşürürken, bu yıl için büyüme beklentisi %7.3 olarak korundu.
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Haftayı 109,075 seviyesinden açan USDJPY en yüksek 109,523 seviyesini test ederek haftayı 109,281 seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %0,19artış gösterdi.
Haftayı 16281,36 seviyesinden açan NIKKEI en yüksek 16374,14 seviyesini test ederek haftayı 16229,89
seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %0,32 azalış gösterdi.

GRAFIK5:NIKKEI-USDJPY

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.

Son zamanlarda ABD’den gelen olumlu gelişmeler ve verilerin etkisi ve Dolar endeksindeki güçlenmenin
de etkisiyle Altında satış baskısı gözlemlenmişti. Hafta içinde ise Ortadoğu’da yaşanan siyasi gelişmelerin
etkisiyle Altında yön ilk olarak yukarıya doğru hareket etti. ABD’nin Suriye’ye ilk kez hava saldırısı düzenlemesi ve İsrail’in hava sahasını ihlal eden bir Suriye savaş uçağını düşürmesinin ardından Dolar endeksinde ki zayıflama Altında da alımları hızlandırdı. ABD’den gelen konut verisi öncesinde piyasalarda volatiliteyi artırdı.
ABD’de yeni konut satışları Ağustos ayında son 6 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Mevsimsel etkilerden
arındırılmış verilerle yüzde 18 artış göstererek 504 Bine ulaştı. Piyasalarda beklenti 430 Bin olması yönündeydi. %2 enflasyon hedefi olan ABD’de önemli bir veri seti olan Dayanıklı Mal siparişleri açıklandı.
Mevsim-sel etkilerden arındırılmış verilerle yüzde 18.2 azalış gösterdi. Devam eden işsizlik başvuruları ise
bir önceki haftaya göre artış göstererek 2 Milyon 439 Bin, işsizlik maaşı başvuruları 13 Bin kişi artış göstererek 293 Bin olarak gerçekleşti. Haftanın son işlem günü açıklanan Amerika çeyreklik bazda beklentiler dâhilinde 4,6% büyümesiyle Altında aşağı yönlü hareketler gözlemlendi.
Haftayı 1215,03 seviyesinden açan Altın en 1234,6 seviyesini test ederek haftayı 1217,89 seviyesinden
kapadı. Hafta boyunca %0,24 artış gösterdi.
GRAFİK6:ALTIN
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BRENT petrolü üçüncü aylık düşüşe ilerliyor ve Haziran 2012’den beri en uzun çeyreklik düşüşü
gerçekleştiriyor. BRENT fiyatları Temmuz başından beri yaklaşık 14% düşüş gösterdi. Jeopolitik riskler
devam ederken; petrol fiyatları şu an stokların yeterliliği ve Ortadoğu’da üretimin gerilimlerden etkilenmemesi sebebiyle düşük seyrediyor.

Hafta başında Çin’de üretimde toparlanma ve daha güçlü büyüme göstergesi olarak yorumlanan HCBS
İmalat PMI verisi beklentilerin üzerinde gelerek BRENT fiyatlarını yukarı yönlü tetikledi. Çin HSBC İmalat
PMI bir önceki 50.2’lik verinin ve piyasa beklentisi olan 50.0’ın üzerinde 50.5 olarak gerçekleşti. Bu veri ile
Çin’deki 7.5%’lik büyüme hedefine ulaşma olasılığı daha fazla görünüyor; ancak Çin’in sene sonu için
7.5% olan büyüme hedefinin gerçekleşmesi hala tartışma konusu. Goldman Sachs; Çin’in büyüme
beklentisini 7.6%’ten 7.2’ye indirdi. Dünya’nın en çok petrol tüketen ikinci ülkesi Çin’de üretimde toparlanma petrol fiyatlarını yukarı yönlü tetikleyebilir.

Ayrıca; Amerikan Başkanı Barack Obama’nın Irak’tan sonra IŞİD’e karşı Suriye’de de başlattığı saldırılarına
katılan Arap ülkeleri arasında OPEC ülkelerinden Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar da
var. Savaşa eğer hükümet onayı gelirse Birleşik Krallık da katılabilir. IŞİD tarafından kontrol edilen bazı
petrol rafinerileri de bombalamaların hedefindeydi. IŞİD’in petrol kaçakçılığı ile maddi kazanç elde ettiği
13 rafineriden 12’si dün jetler tarafından vuruldu. IŞİD Irak ve Suriye’de petrol satışından günlük yaklaşık
2 milyon dolar elde ediyordu. Suriye’deki on petrol sahasından altısı; Irak’ta ise yedi petrol sahası ve iki
rafineri IŞİD’in kontrolünde idi.

Libya’da Sharara petrol sahası saldırılarda hasara uğramadığı için üretime kaldığı yerden devam ediyor.
Hatta gün-lük üretim 900 bin varil civarına ulaştı. Suudi Arabistan da bu ayki üretimini Ağustos ayındaki
seviyede tutuyor, günlük yaklaşık 9.6 milyon varil. OPEC ülkelerinin daha önceden düşündüğü ancak
kesin karar vermediği üretim kesintileri kesinleşirse fiyatlar yukarı yönlü tetiklenebilir. OPEC petrol
üretiminde kesinti yapmak konusunda henüz karar vermiş değil. Geçtiğimiz hafta Viyana’da önümüzdeki sene dünya petrolünün 40%’ını sağlayan OPEC’ten talebin 29.5 milyon varilden 29.2 milyon varile inebileceğinden bahseden OPEC; herhangi bir üretim kesintisine henüz karar vermiş değil. OPEC günlük
resmi üretim limitini 30 milyon varilden 29.5 milyon varile indirebileceğini duyurmuştu. Bu gün Birleşik
Arap Emirlikleri Petrol Bakanı’nın açıklamalarına göre ayrıca böyle bir konuda karar vermek için henüz
çok erken. İran ise petrol fiyatlarının 2015 Mart sonunda $90 seviyesine gerileyeceğini öngörüyor.

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.

WTI fiyatları ise geçtiğimiz hafta üretimdeki yüksek seviyelere rağmen; stoklarda azalma sebebi ile artış
kaydetti.
Geçtiğimiz hafta yayınlanan Enerji Bilgi Kurumu’nun petrol raporuna göre ise Amerika’da geçtiğimiz hafta
ham petrol stokları 4.27 milyon varil azalarak 358 milyon varile indi; benzin stokları ise 414 bin varil
azalarak 210.3 milyon varile indi. Analistlerin beklentisi ham petrol stoklarında 750 bin varillik bir artış idi;
benzin stoklarında ise değişim beklenmiyordu. Stoklarda azalma gösteren raporun ardından WTI hafta
içinde ikinci günlük kazancını kaydederek $93.29 ile haftanın en yüksek seviyelerini test etti.
Amerika’da üretim önceki hafta günlük 248 bin varil artarak 8.84 milyon varil ile 1986’dan beri en yüksek
seviyelere ulaşmış olsa da stoklardaki azalma talepte canlılığı göstererek fiyatlarda yukarı yönlü hareketi
hafta içerisinde tetikledi.
Haftayı 91,73 seviyesinden açan WTIUSD en yüksek 93,87 seviyesini test ederek haftayı 93,39 seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %1,81 artış gösterdi.
Haftayı 98,14 seviyesinden açan BRENT en yüksek 98,24 seviyesini test ederek haftayı 97,00 seviyesinden kapadı. Hafta boyunca %1,16 azalış gösterdi.
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Bu hafta yurtiçi piyasalarda Tüketici Güveni ve TÜFE açıklanması beklenirken Euro Bölgesinde TÜFE
(Yıllık), İşsizlik Oranı, İmalat PMI, Perakende Satışlar ve Faiz Oranları Bildirisinin açıklanması bekleniyor.
Amerika Tarafında ise Beklemedeki Ev Satışları, Tüketici Şartları, , ISM İmalat İndeksi ve İstihdam verileri
açıklanacakken İngiltere de GDP, Yapı PMI ve Hizmetler PMI verilerinin açıklanması bekleniyor. Asya tarafında Çin HSBC İmalat Satın alma Müdürleri Endeksi, Çin İmalat PMI, Japonya Endüstriyel Üretim, Perakende Satışlar ve Konut Satışlarını takip ediyor olacağız.
Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta diliyoruz….
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