27 Ağustos 2014

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI ÖNCESİ VE PİYASAYA OLASI ETKİLERİ

27 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında Kurum olarak faizlerin sabit bırakılacağını öngörmekle, 25BP’lık teknik bir indiriminin bizi şaşırtmayacağına inanıyoruz. Her iki durumu ele alacak olursak;
Eğer faizlerde değişikliğe gidilmezse, Türkiye’de ki enflasyon görünümünün kararda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şu
anda enflasyon hedefin çok üzerinde olduğu için, enflasyonda iyileşme görülene kadar gerçek bir indirimin
(bandın üst tarafınla da desteklenecek) zor olduğunu düşünüyoruz.
Eğer 25BP’lık indirime gidilirse, bu sefer enflasyon dikkate alınmadan, hükümetin faizlerde indirime gidilmeli baskısıyla bu adımın atıldığını söylemek mümkün. Yani kararda siyasi baskınında etkili olduğu görüşü bazı kesimler tarafından algılanabilir. boyutun girdiğini söyleyebiliriz. Bandın üst tarafı 12 olarak kalacakken, alt tarafını 8’e çekmek
zorunda kalacaklar ve bu durumda para piyasalarında ki belirsizlik daha da artacak. Yabancı derecelendirme
kurumlarının TCMB’nin bağımsızlığına dair getirdiği eleştirileri körükleyecek bir karar niteliğinde algılanabilir.
Faizlerde indirime gidilmesi , “Banka hisseleri” tarafında olumlu algılanacaktır. İki açıdan bu duruma baktığımızda;
1.

Bankaların en önemli pasif kalemi olan mevduatta faiz indirme şansını elde edebileceklerinden maliyetlerini düşürme şansı elde edebileceklerdir. Kısa vadede bankacılık hisselerine etkisi olumlu olabilir.

2.

Ancak diğer bir bakış açısı ile bu durumun az evvelde belirttiğimiz gibi Karar’ın yabancılar tarafından siyasi olarak
yorumlanması ve çıkış amaçlı kullanılması.

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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USDTRY
Faizlerin sabit bırakılması ve ya 25BP’lık indirime gidilmesi durumunda TL varlıklar üzerinde fazla değer değişiklikleri
beklemiyoruz. Beklentinin alınıp gerçekleşmenin satıldığı piyasalarda, 0-25BP dışında çıkacak bir indirim kararı, piyasaları yormaya aday olacaktır. Böyle bir karar ile 2.20 ve sonrasında hızlı bir şekilde 2.25 test edilebilir. Karar beklendiği
gibi çıkarsa bundan böyle fiyatlamalarda iç siyasi ve FED belirleyici olacaktır.
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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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BIST100
Faizlerde indirime gidildiğinde ilk olarak Bankalar tarafında olumlu algılanacağından Bankacılık endeksinde alımların hızlanacağını düşünüyoruz. BIST100 tarafına baktığımızda ise, dün 80.000 seviyesini kıran endekste bugün de faizlerde indirime gidilmesinin ardından kısa vadede kar satışları görebiliriz. Orta vadede TL’nin değer kaybetmesiyle USDTRY’de ki yükselişler endekste satış baskısını arttırabilir. Endeks yönünü 80.000’nin altına çevirebilir.
Merkez kararı kadar iç siyasi gelişmelerin ve FED kararlarının en az etkili olacağı BIST-100’de 76.500-82.000 bandı gündemde olacaktır. Kötü haberlerin etkilerinin daha fazla etkili olması beklenen bir ortamda yukarı yönlü hareketler, kar satışları ile de sınırlanacaktır.
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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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2 VE 10 YILLIK GÖSTERGE
Bugünkü Para Politikası Toplantısı sonrası çıkabilecek 25 BP’lık indirim sonucu sonrasında %9,07 seviyesinde olan Türkiye
2 yıllık gösterge faizinde kısa dönemde %8,50 bileşikleri test edilebilir. Ancak orta vade için düşüncemiz %9 - %9,15 aralığında işlem görmesi yönünde. 9,24 seviyesinden işlem gören uzun vadeli tahvil faizinde indirim geldiği takdirde 2 yıllığa
nazaran daha sert bir geri çekilme gözlemlenebilir.
Ancak, Demokles’in kılıcı gibi piyasada etkili olan olumsuz mevcut enflasyon ve görüntüsü bize salt faiz indirimleri ile faizlerde kalıcı bir düşüşün sağlanamayacağını söylemekte. Merkez, eğer üst tavan ile sıkılaştırmayı seçerse, bu bankaları
likiditelerini rahatlatmak için bono satışına bize zorlayabilir, bu da gösterge faizlerde 9.50 destek noktasının denenmesini
sağlayabilir.
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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.

