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Bu Hafta Piyasalarda…
Tüm piyasalarda odak noktası ABD Merkez Bankası FED idi; ama sahnenin heran olası bir Yunanistan moratoryum ilanı ile çalınması da olasılıklar arasında idi. Tabii yurt içinde ise gözler politika(cılarda) idi.
Meclis’te yeni vekillerimizin yemininden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi
edilecek olan Hükümet’I kurma görevi ile neraber kritik 45 günlük süreç de başlamış olacak. Yurt içinde son
fiyatlamalara baktığımız zaman bir koalisyon kurulacakmış gib bir hava sezinliyorum, ama parti liderlerinden gelen açıklamalar ise pek de bu yönde değil, AKP ile CHP arasında kurulacak olan olası bir grand
koalisyonda kurulana kadar ve kurulduktan sonra ne tür etki olacak göreceğiz.
Sürekli kırmızı çizgilerinden bahseden parti yöneticileri eğer bazı isteklerindne vazgeçer ya da parti tabanlarını ikna ederlerse kurulacak olan bir koalisyon en azından geçici olarak içeride kesinlikle olumlu etki
yaratır; daha sonrası ise o koalisyonun birbirinle ne şartlar altında ve ne gibi bir uyum içinde çalışacağını
görüp ona göre bir fiyatlama izleyeceğiz. Bu hafta Salı günü yapılacak olan TCMB toplantısı ise faizlerde ya
da para politikalarında bir değişkliğe gebe değil; inatçı bir enflasyon ile savaşırken ABD Merkez Bankası’nın faizleri yükseltme ihtimalinin azalmasına rağmen Merkez Bankamız faizlerde bu aşamada herhangi
bir tasarrufa gidemeyecektir. Veri tarafında ise bu hafta içeride Pazartesi günü açıklanacak olan Tüketici
Güveni haftanın en önemli verisi. Ancak seçimden sonra yazdığım her notta olduğu gibi yurt içinde tüm
fiyatlamalar (olumlu/olumsuz) salt siyasete endeksli olacaktır. Yurt dışından çok positif ya da negative
ayrışma ihtimalimiz yüksek.
Rakamlara bakacak olursak, haftanın son günü kritik 2,7025 TRY/USD desteğini kırarak 2,70 altına indi. Bu
seviyelerden daha aşağıda ilk destek 2,6915 seviyelerinde bulunmakta. Ancak tabii değişen algı ile
(düşünce USD almak) lokaller tarafından devreye bu seviyelerde de girebilir. 2,7425 üzerinde bir haraket
ise alım için mantıklı seviyeler olarak algılanabilir. BIST-100 endeksinde de USD’ye parallel olumlu bir hafta
izledik ve politik sürece bağlı olarak işler iyi giderse 84 000 seviyeleri ilk hedef olarak karşımız çıkarken;
olumsuz koalisyon notları bize 80 altı seviyeleri tekrar gösterebilir, az önce de dediğim gibi FED’den gelen
faizlerdeki yavaş hareket açıklamalarına rağmen içeride temkinli yükseliş vardı. Faizlerde ise hacimsizlik
sürüyor ve yüzde 9,5 direnci kırılmadıkça kalıcı bir düzeltmeden söz edemeyiz.
Yurt dışında bu hafta tüm gözler Pazartesi yapılacak olan Avrupa Birliği Liderler toplantısında olacak,
Yunanistan için hayati önlem taşıyan bu toplantı neticesinde uzun zamandır beklenen iflas açıklanabilir.
Aralık’tan bu yana bankalarından 30 milyar Euro çıkan, sadece bu hafta 4 milyar mevduat çıkışı yaşayan
bankaların Pazartesi açılıp açılmayacağı bile bir bilinmeyen. ABD Hazine Bakanı Jacob Lew Yunanistan’ın
Euro’dan çıkışının Yunan halkı ve ekonomisi üzerinde ciddi olumsuz etkileri olacağını ve diğer ülkeler
içinde sonun tahmin edilemez olacağını açıkladı. Avrupa’nın Tsipras’tan istediği faiz dışı fazlanın arttırılmasına yönelik önlemler ancak Tsipraas seçim kazanırken halkına verdiği sözlerden çark etmek istemiyor
ki bunların başında emekli maaşlarında indirim geliyor; yani Yunanistan ve Euro için oldukça kritik bir hafta
ve dananın kuyruğu Pazartesi kopabilir.
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Şahsım adına Fed’den senenin tamamında bir faiz artışı beklemiyorum ve görünen o ki FED’de benle aynı
yönde düşünüyor. Dow Jones ve S&P haftanın genelinde yükselirken sadece son gün hafif satıcılı idi. S&P
haftayı 2109,99 puandan kaparken rekor seviyesinin çok az altında trade etmekte. Son günkü düşüşün ana
sebebi ise 7 yıllık yüksek fiyatlarından düşen petrol ve finans hisselerinden kaynaklandı. Bunca olumlu not
arasında ise haftanın son günü yüzde 5,8 yükselerek 13,96 seviyesine gelen endişe endeksi VIX bizi temkinli
davranmaya iten bir unsur olarak ortaya çıkmış durumda. Endişe endeksinin yükselmesinin ana sebebi
kanımca Yunanistan.
Haftayı rakamlarla inceleyecek olursak EUR/USD 1,1356 , GBP/USD 1,5885 ve USD/JPY 122,63 ile açılış
yapacak. Uzun zamandır söylediğim gibi FED faiz arttırmaya başlar başlamaz İngiltere Merkez Bankası, BOE
daha fazla gaza basacak, bu yüzden GBP’de yükseliş sürmekte. 1,5935 seviyesi oldukça kritik. EUR/USD ise
1,1450 seviyelerini kırmadıkça aşağı yönlü riskler daha kuvvetli; tabii bu hafta en önemli etken Yunanistan
olacaktır. DAX’ta artan Yunanistan endişeleri ile oldukça olumsuz bir seyir izlenmekte. 12390 yükseğinden
sonra bu haftayı 11040 seviyesinde kapadı. Teknik olarak bakıldığında 10 800 kuvvetli bir destek olarak öne
çıkarken RSI ile değerlendirildiğinde 40’ın az üzerinde olduğuna bakılarak kuvvetli bir şekilde ‘oversold’
olduğunu ve tepki gelebileceğini düşünüyorum, tabii Yunanistan’dan gelecek haberlere de bağlı olarak.
Gelelim bu hafta açıklanacak olan ekonomik veri taakvimine: Pazartesi hafta ABD’den gelecek olan Varolan
Ev Satışları (4,7%) başlayacak, aynı gün Avrupa’dan Tüketici Güveni de açıklanacak. Salı günü Japon
Merkez Bankası basın toplantısı gerçekleşecek ama daha da önemlisi ABD’den Dayanıklı Tüketim Mal Siparişleri (0,2%) ve Yeni Ev Satışları (515 K) verileri gelecek. Aynı zamanda bu hafta dünyanın her tarafından
PMI yağmuru yaşanacak.
Çarşamba ise Çin Merkez Bankası Öncü Ekonomik Endeksi ve Alman IFO ile başlayacak ve ABD’nin yıllıklandırılmış 1. Çeyrek Büyüme rakamı gelecek. Faiz politikasının bazını oluşturan ABD PCE Endeksi de aynı
gün açıklanacak olan veriler içinde. Perşembe ise klasik olan İşsizlik Maaşı Başvuruları (267 K) ile Kişisel
Gelir ve Harcama dataları gelecek. Bu hafta en az veriler kadar ABD Hazine borçlanma ihaleleri takip
edilmeli. Pazartesi 3 ve 6 aylık, Salı 4 hafta, 52 hafta ve 2 yıllık, Çarşamba 5 yıl, Perşembe ise 7 yıllık ihaleler
gerçekleşecek. Son FED toplantısı ile beraber tekrar 2,26% bileşik seviyelerine gevşeyen 10 yıllıkları da
yakındna takip etmemiz gerekir.
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