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HAFTANIN KRİTİK HUSUSLARI ve USDTRY ETKİLERİ
Bu hafta esasında veri açısından oldukça önemsiz bir hafta ancak, USDTRY hakkında kısa vade yön değiştirmeye meyilli birkaç gelişme mevcut. Uzun
zamandır küresel konjunktürden yararlanan ve ciddi bir giriş ile haftalık bazda benim range’imin kuvvetli alt noktası olan 2,8210’u da test eden TRY bu
hafta ciddi sınavlar verecek.

İlki bu hafta sonu Doha’da gerçekleştirilen Petrol toplantısı idi ki burdan bir sonuç beklemek tecrübesizlik demektir; hayatımda sonuca varan ikiden
fazla tarafın katıldığı bir toplanto görmedim. Neticesinde Suudi Arabistan’ın dediklerinin olduğu ve arz tarafında bir dondurma olmamasi ile beraber
yanlış yere yükselen (hep diyorum Petrol diğer emtialar gibi değildir; reel talep yukarı ya da aşağı götürür) Petrol fiyatları yüzde 5’lere varan kayıplar
yaşadı. Belirsizliklerin artması da demek olan bu gelişme genelde EM’lere baskı getirir. Böylelikle, TRY’nin ceterus paribus 2,8890 düşüğüne bir yol
alma ihtimalini arttırmış olabilir.

İkincisi ise ECB’nin Perşembe yapacağı toplantıda ilave genişlemeye yönelik bir söylem gelmesini beklemiyorum; az da olsa buranın ekmeğini yiyen EM
ve tabii Türk varlıkları burdan da olumsuz etkilenececeklerdir; esasında kısmen de olsa fiyatlarda ama gene de bir beklenti mevcut. Çünkü piyasalar
sadece bu genişleme zehiri ile varolma savaşındalar.

Çarşamba TCMB ilk kez yeni Başkan yönetiminde bir toplantı yapacak, düne kadar iş kolaydı; risk-on mood vardı, TRY alınıyor, bonolara giriş oluyor, faiz
indirme sebebi lle düşen faiz önderliğinde banka sektörü destekli borsa yukarı gidiyordu. Peterol game changermı; göreceğiz. Ben bu toplantıda
TCMB’nin üst bandı 50 BP daha inidreceğine hatta üzerine üstlük Politika faizinde de 25 BP’lık bir indirime gideceğini düşünüyorum. Petrol oyunu bu
planı bozarmı ya da ilk elin günahı olmaz; deneyelim görelimmi olur bekleyip öğreneceğiz. Önümüzdeki hafta 26 Nisan’da ise Başkan’ın ilk Enflasyon
Raporu sunumu gerçekleşecek, enflasyon hedefi kalıcı mı değilmi ben ondan dahi emin olamıyorum, o yüzden ne kadar önem arz edeceği de tartışıılır.

Özetleyecek olursak; yukarıda peşi sıra yazdığım gelişemlere bağlı olarak, TRY’de 2,8890 bant seviyesine bir hareket görmemiz mümkün, aşağıda ise
2,8210 TRY/USD kapı gibi durmakta. Petrol üreticileri toplantısı olmasa imiş; iyimiş de, artık olmuşla ölmüşe yapacak birşey yok demekten başka çare
yok.

İyi haftalar dilerim.

Okan Böke

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı Notu’nu en arka sayfada bulabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca yayımlanması zorunlu olan Uyarı notu:
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız kaynaklardan derlenmiş olup, raporda yer alan yorumlar sadece ATIG YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
sorumlu tutulamaz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
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