26 Ocak 2015

Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (26-30 Ocak 2015)
Geçtiğimiz hafta piyasalar…

BIST100 Endeksi- Günlük

Merkez Bankalarının geçtiğimiz haftaya damgasını vurduğunu söyleyebiliriz.
Öncelikle Salı günü TCMB faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faiz koridorunun alt ve üst bandını sabit bırakırken, politika faizinde 50 bp indirime
gitti. Bununla birlikte Kanada, Danimarka ve Brezilya Merkez Bankalarının
birbirinin aksi yönünde kararlar aldıklarını gördük. Kanada Merkez Bankası
büyüme endişeleriyle politika faizini 25 bp’lik indirimle %0,75’e çekerken,
Danimarka Merkez Bankası hafta içinde 2 defa indirime giderek faizleri -%
0,35’e çekti. Brezilya Merkez Bankası ise enflasyon endişeleriyle Selic adı
verilen politika faizini %11,75’ten %12,25’e çıkardı.
Haftanın en önemli para politikası kararı ise Avrupa Merkez Bankası’ndan

VIOP30 Endeksi-Günlük

geldi. Draghi basın toplantısında beklentilerin üzerinde aylık 60 milyar Euro
varlık alımı yapılacağını ve programın 2016 Eylül sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Karar sonrasında küresel borsalarda alımlar kuvvetlenirken,
EUR/USD 1,12 seviyesinin altına kadar geriledi.
Gerek TCMB’nin faiz indirimi gerekse ECB’nin varlık alım programını açıklamasıyla birlikte BIST100 endeksi haftalık bazda %3,8 getiri ile haftayı
90.736 puandan tamamladı. TCMB’nin faiz indirimi kararı sonrasında alımların kuvvetlendiği Bankacılık endeksi ise haftalık bazda %6,14 prim yaptı.
Kur tarafına baktığımızda Dolar/TL hafta içinde 2,3606 seviyesine kadar
yükselirken, Euro’daki değer kaybı nedeniyle döviz sepeti 2,50 seviyesinin

Dolar/TL– Günlük

altına sarktı.
Son Fiyat

Haftalık Değişim
(%)

Haftalık En
Yüksek

Haftalık En
Düşük

BIST100

90736

3,8

91585,11

87584,91

BIST30

112834

3,92

114055,66

108702,41

Bankacılık Endeksi

175148

6,14

178500,67

165612,43

VİOP30

113,775

3,6

114,975

109,675

Döviz Sepeti

2,49275

-0,33

2,55125

2,4725

Dolar/TL

2,3468

1

2,36065

2,31635

Euro/TL

2,64575

-1,47

2,74405

2,60645

7

-6,54

7,46

6,95

Tahvil

Kaynak: Bloomberg
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Merkez Bankası politika faizini 50 bp indirdi

TCMB Politika Faizi ve Faiz Koridoru

Merkez Bankası aldığı kararla faiz koridorunun alt ve üst bandında indirime gitmezken, politika faizini %8,25’ten %7,75’e indirdi. Politika faizinde
25 bp indirim beklediğimizi ve Merkez Bankası’nın kendine müdahale
alanı bırakması açısından üst bantta değişikliğe gitmesini öngörmediğimizi
açıklamıştık. Piyasa beklentisi ise 25 ile 50 bp’lık indirimin üzerinde yoğunlaşmıştı. Kararın piyasalar tarafından olumlu karşılandığını söylemek
mümkün. Karar sonrasında bankacılık endeksi öncülüğünde alımların
kuvvetlendiğini gördük. Beklenildiği gibi TCMB karar metninde düşen petrol fiyatlarına atıfta bulundu. Merkez Bankası, para politikasındaki sıkı
duruşun ve alınan makroihtiyati önlemlerin enflasyonu, özellikle çekirdek
enflasyon göstergelerini ve enflasyon beklentilerini olumlu yönde etkilediğini, başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarındaki geri çekilmenin enflas-

Kaynak: TCMB

Avrupa Merkez Bankası Bilançosu

yondaki düşüş sürecini desteklediğini belirtti. Ayrıca Merkez Bankası
enflasyondaki düşüşün kalıcı olması için para politikasında temkinli bir
yaklaşımın gerektiğini vurguladı. Enflasyon görünümündeki iyileşmeye
beklentimize paralel olarak önümüzdeki süreçte Merkez Bankasının ölçülü faiz indirimlerine devam edeceğini öngörmekteyiz.
Draghi varlık alım programını açıkladı
Draghi basın toplantısında beklentilerin üzerinde aylık 60 milyar Euro
varlık alımı yapılacağını ve programın 2016 Eylül sonuna kadar devam
edeceğini açıkladı (Toplam 1,1 trilyon Euro). Programda alınacak varlıkların kompozisyonu şimdilik belirsiz. Zira Draghi, kamu ve özel sektör varlık

Kaynak: Bloomberg

alımları dengesi konusunda bir şey söylemenin zor olduğunu belirtti.
Programdaki diğer önemli ayrıntıları ise şu şekilde sıralayabiliriz;



Tahvillerin vadesi 2-30 yıl arasında olacak



Yatırım yapılabilir not seviyesindeki tahviller alınacak



Varlık alımları ülke rezervlerine göre dağıtılacak.



Risk oluşması halinde riskin %20’si Avrupa Merkez Bankası’nda, %
80’i ise ilgili ülke merkez bankası üzerinde kalacak. (Kuşkusuz bu
karardan en memnun ülke Almanya)

Karar küresel borsalardaki alımları desteklerken EURUSD paritesi 1,12
seviyesinin altına geriledi.

E CB S e r m ay e s i nde ki Ü l ke Pay l ar ı
Eu ro Bö l gesi
Almanya

18%

Fransa

14%

İtalya

12%

İspanya

9%

Hollanda

4%

Diğer

13%

Eu ro Bö l gesi Dı şı
İngiltere

14%

Polonya

5%

Romanya

3%

Diğer

8%

Kaynak: ECB

2

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.

ECB sonrası Merkez Bankası’ndan hamle
Merkez Bankası, 1 Şubat tarihinden itibaren uygulanmak üzere, bankalar
ve finansman şirketlerinin Euro cinsi döviz hesapları için günlük bakiye
üzerinden aylık tahsil edilmek üzere yıllık binde 2 komisyon alınmasına
karar verildiğini açıkladı.
Ayrıca Reeskont kredilerinin de kapsamı genişletilerek, reeskont kredisi
limiti 15 milyar dolardan 17 milyar dolara yükseltildi. Bu tutarın 15 milyar
ABD dolarlık bölümü Türk Eximbank’a, 2 milyar ABD dolarlık bölümü
ise ticari bankalara tahsis edilecek.
Yunanistan’da seçimler Syriza’nın zaferi ile sonuçlandı
Resmi olmayan sonuçlara göre, Syriza oyların %36,3 (149 MV) alarak zaferini ilan etti. Troyka politikalarına karşıtlığı ile bilinen Syriza partisi lideri
Tsipras, 21 Ocak’ta Financial Times’a yazdığı mektupta, kemer sıkma politikalarının Yunanistan’da başarısız olduğunu ve halkı daha fazla yoksullaştırmayacak yeni bir ödeme planı istediklerini yazmıştı. Tsipras’ın atacağı
adımlar başta Almanya olmak üzere Avrupa için önemli olacak.
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Bu hafta gözler 27 Ocak’ta açıklanacak Enflasyon Raporu’nda…

Dış Ticaret Dengesi-2014 (Mlr $)

Bu hafta yurtiçi piyasalarda Salı günü açıklanacak Enflasyon Raporu öne
çıkıyor. TCMB Başkanı Başçı, TL faizlerinin izleyeceği seyirle ilgili ayrıntıları
Salı günü saat 10:30’da gerçekleştireceği basın toplantısında açıklayacağını
duyurmuştu. Bu ayrıntılar dikkatle izlenecek.
Cuma günü ise Aralık ayı Dış Ticaret İstatistiklerini takip ediyor olacağız.
-5,19 -5,25

Kasım ayında dış ticaret açığı ı8,32 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

-7,00

-7,29 -7,18

Yunanistan’da seçimler Syriza’nın zaferi ile sonuçlandı. Şimdi gözler Syriza
lideri Tsipras’ta. Tsipras’ın seçim vaatlarını uygulamaya koyması Avrupa’nın

-6,27

-6,59

-6,89

-7,91

-8,10

-8,32

Kaynak: TÜİK

tadını kaçıracağa benziyor. Elbette bu durumun küresel piyasalarda tedirginliği artırması kaçınılmaz olacak. Fakat bir önceki yunan krizine nazaran
Avrupa’nın olası etkilere karşı daha hazırlıklı olduğunu söyleyebiliriz.

ABD Büyüme (%)

Küresel piyasalarda ise ABD tarafında FED kararı öne çıkıyor. ABD Dayanıklı
Mal Siparişleri, büyüme ve konut verileri, Avrupa tarafında Euro Bölgesi
enflasyonu diğer önemli veriler arasında yer alıyor. ABD tarafında 3. çeyrek
büyümesi %5 ile beklentileri oldukça aşmıştı. 2014 yılı son çeyreğinde büyüme tahminler %2,2-%3,5 aralığında yer alıyor. Genel beklenti ise ABD
büyümesinin dördüncü çeyrekte %3,2 olacağı yönünde.
Teknik olarak bakıldığında; BIST100 endeksinde 90.500 desteği öne çıkıyor.
90.500 desteğinin kırılması halinde 89.700 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 91.500 direnci karşımıza çıkı-

Kaynak: Bloomberg

yor. Bu seviyesin aşılması durumunda 92.500-93.250 dirençleri takip edilecektir.

Tarih

Saat

Beklenti

Önceki

26.01.2015

10:00

Sektörel Güven Endeksleri-Ocak

Veri

-

-

26.01.2015

14:30

Kapasite Kullanım Oranı- Ocak

-

74,60%

26.01.2015

14:30

Reel Kesim Güven Endeksi-Ocak

-

101,2

27.01.2015

11:00

Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı-Aralık 2014

-

1,73 milyon

27.01.2015

14:00

Para Politikası Kurulu Özeti

-

-

27.01.2015

14:00

Enflasyon Raporu- 4Ç2014

-

-

29.01.2015

10:00

Turizm Gelirleri-4Ç2014

-

12,8 milyar $

29.01.2015

14:30

Haftalık Para Banka İstatistikleri

-

-

29.01.2015

14:30

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri

-

-

30.01.2015

10:00

Dış Ticaret İstatistikleri-Aralık

-8,5 milyar $

-8,3 milyar $
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar” hakkında tebliğ uyarınca
yayımlanması zorunlu olan Uyarı notu:
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.
Bu 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.

ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Barbaros Mah. Al Zambak Sok. No:2
Varyap Meridyan Sitesi A Blok Kat:16
Batı Ataşehir İstanbul/Türkiye
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