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GEÇTİĞİMİZ HAFTA ve ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DEĞERLENDİRMESİ
Geçtiğimiz hafta ekonomik veri ve toplantılar nezdinde oldukça yoğun geçmesi beklenen haftaya, özellikle haftanın sonuna doğru ve Pazar günü yaşanan gelişmeler damga vurdu. Cuma günü tüm günü Perşembe gece yarısı
kapatılan Twitter erişimi iç gündemi meşgul edip, fiyatlamaları değiştirirken, Pazar günü Türk F-16’larının Suriye’ye ait savaş uçaklarını sınır ihlali sebebi ile düşürmeleri, bu haftada gündemi ve fiyatlamaları belirleyecek gibi.
Tabii, ülkemizde neyin neyi belirleyeceği son ana kadar belli olmuyor, ancak seçime bir hafta kaldığı düşünülürse
iç siyasetin gergin ortamının yumuşamasını beklemek hayalcilik olur ve tabii Suriye ile yaşanacaklar da mutlaka
gerginliğe ilave etki edeceklerdir.
Ekonomik anlamda hafta esasında Salı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Piyasası Kurul (PPK) toplantısı neticesine ve sonrasında da Çarşamba günü ABD Merkez Bankası FED’in FOMC toplantısına odaklı başlamıştı. Ancak daha önce de uyardığımız üzere, Çin’den gelen kurumsal bono kuponlarını ödeyememe kervanına
bir şirket daha eklenince Çin bazlı rahatsızlıklar öne çıkmaya başlarken; Pazartesi sürpriz bir kararla Çin Merkez
Bankası PBOC , USD/Yuan paritesindeki işlem bandını yüzde 1’den yüzde 2’ye çıkararak serbestliği arttırdı ve bu
tabii piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Öte yandan geçen hafta sonu yapılan ve oldukça dosthane biten ve
Kırım’ın Rusya’ya katılması ile sonuçlanan referandumda piyasalara olumlu etki yaptı. Gerçi; bu haftada Rusya ve
Ukrayna gerginliği belki bir Türkiye-Suriye kadar olmasa da piyasaları etkileyecek boyuta gelebilir. Tüm hafta
‘Rusya sat; Türkiye al’ mantığı ile pozitif ayrışan Türk piyasalarında bu hareket haftanın sonunda çalışmamaya
başladı.
Salı günü TCMB beklendiği gibi para politikalarında değişikliğe gitmez iken açıkladığı raporunda enflasyon beklentilerinin uzun vadede hedeflere uyumlu hale geleceğini ve bunun da izlenen mevcut para politikaları ile gerçekleştirebileceğine işaret etti. Cari Açık’ta da beklenenden hızlı bir daralmanın mümkün olabileceğine işaret etti. Fiyatlamalarda hiçbir etkisi olmayan bu toplantı bize seçimlerden sonra zaten baz efekti sebebi ile artması mümkün
olan enflasyona karşı ilerleyen aylarda özellikle Mayıs ayından sonra 100-200 BP arasında politika faizi artışına
gidilebilme ihtimali olduğunu gösterdi. Haftaya 63762 endeks değerinden başlayan BIST-100 endeksi hafta içinde
çeşitli sebeplerden özellikle de Rusya sat Türkiye al’dan 66023 görmüş olsa da yükselişi devam ettiremedi ve Cuma günü özellikle siyasi gerginliğin artması ile günün düşüğü olan 64579 seviyesinden yani çok önemli bir kritik
seviye olan 64600 seviyesinin hemen etrafında kapanış yaptı. Malumun ilanı ile 10 Türk bankasını olası bir not
indirimi için izlemeye alan Moodys’in açıklamaları piyasalar üzerinde sıfır etki yarattı, tabii bunu iki şekilde yorumlayabiliriz: 1. Söylenen sebeplerin ki bunlar artan fonlama maliyetleri ve yavaşlayan ekonomi idi, zaten piyasalar
tarafından bilinen ve çoktan fiyatlara yansıyan gelişmeler olduğu ; 2. diğer siyasi gelişmeler ve seçimler o kadar
daha mühim ki; böylesi açıklamalar fiyatlanmıyor dahi. Sepet kur tarafında ise tüm hafta boyunca aşağı doğru
kırılmadığı takdirde güçlü TL’den bahsedemeyeceğimiz 2,6500 piyasaların en kuvvetli olduğu günlerde dahi kırılmadı. Hafta 2,6600 TL/Sepet seviyesinden başlayacak ama yukarı yönlü risklerin mevcudiyeti daha fazla. USD/
TRY olarak bakıldığında EUR/USD’ye de bağlı olarak hafta içinde 2,2130 TL/USD düşüğünü gören TL, siyasi gelişmeler ile haftayı 2,2400 seviyelerinden yani haftanın yükseğinden kapadı. Faiz tarafında ise olumlu gelişmeler ilk
olarak FED sonrasında ise siyasi gerginlikler ile baltalandı; haftaya 11.48% bileşiklerden ve yukarı yönlü riskler ile
başlıyor olacağız.
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Yurt içinde fiyatlar genelde içeride yaşanan olaylara bağlı fiyatlanırken ve haftalık bazda yukarıda belirtilen fiyat
hareketleri yaşanırken, tüm dünyayı ve bununla beraber Türkiye’yi de yakından ilgilendiren bir konu da FED’in
neticesi Çarşamba günü açıklanan iki günlük toplantısı idi. Beklediğimiz gibi varlık alım azaltmalarında 10 milyar
dolarlık ölçülü adımlarına devam eden FED, yeni Başkan Janet Yellen’in (güvercin beklenen) oldukça şahin açıklamaları ile hem faiz tarafında hem de varlık alım tarafında belirsizlikleri kısmen ortadan kaldırdı. İlk kez faiz artışının
somut olarak gündeme geldiği ve varlık alımlarının son bulmasından 6 ay sonra arttırılmaya başlanacağı söylenen
ABD politika faizleri piyasalarda belirsizlikleri azaltırken, endişeleri arttırdı. FED bu toplantıda yüzde 6.5’luk faiz
oranını artık bir benchmark olmaktan yani forward guidance ürünü olmaktan çıkarırken bundan böyle bir dizi ekonomik gösterge ile karar vereceğini açıkladı. Çok da entellektüel olmayan ama öyle davranmaya çalışan piyasalar
için oldukça zor bir görev: şimdi neye odaklanacağız?
FED’in beklenen miktarda varlık alımlarında indirime gitmesi fakat aynı zamanda beli de ilk kez potansiyel faiz
artışından üstelik zaman vererek bahsetmesi genel anlamda USD bazında kote edilen valıkların değer kaybetmesine yol açtı; bu varlıkların da başında değerli madenler ve tabii Altın geliyordu. Geçtiğimiz haftalarda jeopolitik gelişmeler (Ukrayna-Rusya) başta olmak kaydı ile Çin ile ilgili kaygılar sebebi ile tekrar güvenli liman olarak yükselen
ve kritik 1341-1360 ve 1375 USD/ounce dirençlerini kırarak 1415 USD yoluna çıkan Altın, Rus probleminin Rusvari
demokratik şekli ile çözülmesi ardında FED’in kritik açıklaması ile tekrar trend reversal dediğimiz 1360 USD/ounce
desteğini aşağı doğru kırarak uzun vadeli düşüş trendine tekrar girdi. Bugünlerde izlememiz gereken trading aralığı 1325-1341 USD/ounce olacaktır. 1392.50 USD/ounce ki, 17 Mart’ta görülen Eylül 2013 sonrası en yüksek idi;
geri çekilmesi yaklaşık 68 USD veya yüzde 5 oldu.
Tabii, ECB ise kendi aleminde yaşamaya devam ediyor. Salı günü açıklanan ve beklenenden düşük hedeflenenin
ise yarısından da az olan Avrupa TÜFE’si artık 6 Nisan’da yapılacak olan ECB (Avrupa Merkez Bankası) toplantısında ECB Başkanı Draghi’ye refinansman faizlerini (025%) sıfırlamakta başka bir şans bırakmayacak gibi. Almanya
haricinde tüm Avrupa’ya ekonomi açısından son derece olumsuz etkisi olan güçlü Euro belki bir kısım en azından
faiz cazibesi azaltılarak değer yitirebilir. Avrupa’da iyi gittiği söylenen ekonomiye inanmak çok zor; zira sözel
PMI’lardan başka hiçbir veri beklentileri karşılamıyor. Avrupa genelinde Egemen borç krizi ayı hızla devam ederken, bütçe açık problemleri belli başlı ülkelerde sıkıntı yaratırken, başta Yunanistan ve İspanya olmak üzere var
olan işsizlik oranları sosyal problem olabilme boyutunda. 17 Mart’ta 1.3950 USD/EUR yükseğini gören EUR/USD
paritesi özellikle FED’in 19 Mart toplantı açıklamsı ile 1.3750 düşüklerini test etti. Hafta 1.3800’den başlayacak ve
veri setine bağlı yön bulacak; ama artık piyasalar istihdam dışında da bazı verilere odaklanmalı. Özellikle Çarşamba ve Cuma öne çıkan veriler ABD Dayanıklı Tüketim Mal Siparişleri ve TÜFE olacaktır, iyi gelecek veriler USD lehine algılanacaktır.
Majorlar içerisinde önem arz eden ve carry trade olarak öne çıkan Japon Yen’inde de geçtiğimiz hafta FED sonrası
USD lehine ciddi bir toparlanma gördük; Japon Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kuroda Hükümet Başkanı Abe’nin de
koşulsuz şartsız desteğini arkasına almış durumda ve yüzde 2 enflasyon hedefi ve şu an için yakalanması zor gözüken yüzde 3 büyüme için yapılması gereken sınırsız parasal genişlemeye devam edecektir. Faiz farkının orta/uzun
vadede kesin bir şekilde ABD doları lehine gelişeceğinden long USD short JPY pozisyonlarında hedef 105 JPY/USD
olarak belirlenmiştir. FED toplantısı öncesi alım fırsatı olarak algılanabilecek 101.27 JPY/USD seviyelerine gerileyen
USD/JPY paritesi toplantı sonrası genel USD gücü dahilinde 102.68’e kadar düzeltme yaptı. Uzun vadeli yön yukarı
olarak haftaya 102.10 seviyelerinden başlıyoruz.

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.

24.03.2014

Önümüzdeki hafta iç gündem tamamen siyaset ve Suriye odaklı olacak iken; yurt dışında muazzam bir veri akışı ile
karşı karşıya olacağız. Seçimlere 5 iş günü kalmış olması ve seçim çalışmalarının oldukça bel altı sürdürülüyor olmasından dolayı her an yeni bir gelişme ile karşı karşıyayız. Suriye ile alakalı yaşanacaklar kesinlikle herşeyin önüne
geçmeye aday olarak duruyor. Haftayı 2,2350 TL/USD seviyelerinde kapatan USD gerginliğin sürmesi ile 2.25 ve
üzerini tst edebilir. BIST-100 tarafında ise 64600 seviyesi bu gelişmelerden sonra kuvvetli bir direnç oluşturacak gibi
durmakta; tabii Uludağ zirvesinde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in BES’te devlet katkısı olan yüzde 25’in azaltılabileceği hususunda yaptığı açıklama ise borsa açısından olumsuz etki yaratabilir. Faiz tarafında ise haftaya göstergede
11.48% seviyesinden başlayacak olan piyasada dar likiditeye rağmen satış ilgisi yoğun olabilir; gerek Suriye gerek
seçim süreci özellikle yabancılar tarafında pozisyon kapamak için bir sebep olarak algılanabilir. 11.80% destek seviyesi mühim bir seviye.
Yurt dışında Pazartesi’nden başlayarak ciddi veri yoğun bir haftaya merhaba diyoruz. Kronolojik olarak sıralamak
gerekirse haftanın ilk günü Alman, Fransız ve Euro Bölgesi PMI ları dışında ABD’nin Mart ayı PMI verisi açıklanacak.
Salı günü ise Almanya’nın Mart ayı IFO verileri açıklancak; bu ve PMI’larda Avrupa lehine rakamlar geliyor ve gelecek olsa da reel ekonomi gidişatını gösteren verilerde Avrupa için olumlu şeyler söylemek zor gözüküyor. İngiltere
aynı gün TÜFE açıklayacak ve beklenti yüzde 1.7. Salı günü ABD’den Ocak ayı ev fiyatları endeksinin yüzde 0.7 artması beklenirken, Tüketici Güven’in ise 78.6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Şubat ayı yeni ev satışlarının ise hava
şartlarından dolayı yüzde 4.9 azalması fiyatlanmakta. Çarşamba günü ABD’den belki de haftanın en önemli verisi
açıklanacak; bu da Şubat ayında yüzde 1 artması beklenen Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri. Perşembe ilk olarak
ABD’nin dödüncü çeyrek büyüme rakamı açıklancak ve beklenti yüzde 2.7. Gecenin geç saatlerinde ise Japonya için
haftanın en önemli verisi olan TÜFE (%1.5) gelecek. Zor hafta Cuma sabahı Çin’den duyurulacak olan Öncü endeks
ile başlayıp, yüzde 2.7 beklenen İngiltere büyümesi ile devam edecek. Euro Bölgesi Ekonomik güven endeksi 101.3
bekleniyor, ancak biz bu rakamlara pek de itibar edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Veri yorgunluğu yaşadığımız
hafta ABD’den gelecek olan Şahsi Gelir ve Harcamalar, ardından Mart ayı TÜFE (%1.1) ve en nihayet Michigan Üniversitesi Güven endeksi (80.5) ile son bulacak.
FED’in forward guidance dediğimiz sözel yönlendirmesinde yaptığı değişiklik ile artık tüm verilerin ciddi anlam kazandığı ve özellikle faiz arttırımından söz etmesi ile TÜFE’nin öne çıkması ile bu hafta Çarşamba (Dayanıklı Tüketim
Malları Siparişleri) ve Cuma (TÜFE) eski günlerin Tarım Dışı İstihdamı kadar en az etkili olacaktır.
Her yönü ile çok yoğun bir haftaya giriyoruz; herkese mutlu, huzurlu ve bol kazançlı bir hafta diliyoruz...
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