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Yurtiçi Piyasalarda Haftalık Görünüm (2-6 Şubat 2015)
Geçtiğimiz hafta piyasalar…

BIST100 Endeksi- Günlük

Geçen hafta yayınladığımız haftalık raporumuzda Enflasyon Raporu’nun ve
basın toplantısından çıkacak ayrıntıların önemine değinmiştik. Basın toplantısı sırasında TCMB Başkanı Başçı’dan gelen açıklamalar, yurtiçi piyasaların gündemine oturdu. Başçı’nın, enflasyonda 1 puandan fazla gerileme
olması halinde 4 Şubat’ta bunu değerlendireceklerini açıklaması ise öne
çıkan en önemli ayrıntı olmuştu. Merkez Bankası’ndan gelen beklenmedik
faiz indirimi sinyali kurdaki tansiyonu artırırken, Dolar/TL 2,4479 ile tarihi
zirvesini gördü.
Haftanın son işlem gününde Rusya’dan gelen beklenmedik faiz indirimi
kararı da gelişmekte olan ülke para birimlerinde satışa sebep oldu. Geliş-

VIOP30 Endeksi-Günlük

mekte olan ülke ekonomileri içinde en çok değer kaybeden para birimleri
arasında Rus Rublesi, Brezilya Reali ve Türk Lirası yar aldı.
Kurdaki tansiyonu artırması sonucunda TCMB’nin sözlü müdahalesini gördük. Merkez Bankası’nın “Yakın dönemde gözlediğimiz piyasa hareketleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın öngördüğü faiz indirim sürecinin
temkin düzeyiyle uyumlu değildir” açıklaması Dolar/TL’de yaşanan yükselişi
bir nebze sınırlandırdı.
Kurdaki yükselişin baskı yarattığı BIST100 endeksinde haftalık kayıp %1,97
olurken, Bankacılık Endeksi’ndeki kayıp %2’yi aştı. 2 yıllık gösterge kıymet
faizi ise %6,58’e kadar geriledi.

Dolar/TL– Günlük

Son Fiyat

Haftalık Değişim
(%)

Haftalık En
Yüksek

Haftalık En
Düşük

BIST100

88946

-1,97

91805,74

88045,33

BIST30

110174

-2,36

114052,03

108924,08

Bankacılık Endeksi

171227

-2,24

178100,05

168303,26

VİOP30

110,775

-2,64

114,8

109,575

Döviz Sepeti

2,5885

3,84

2,6035

2,4945

Dolar/TL

2,43795

3,74

2,44715

2,3394

Euro/TL

2,7533

4,52

2,77

2,62335

6,89

-1,57

7

6,58

Tahvil

Kaynak: Bloomberg
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Erdem Başçı’dan 4 Şubat’ta olağanüstü toplantı mesajı ve TCMB’den ge-

TCMB Politika Faizi ve Faiz Koridoru

len sözlü müdahale
Kuşkusuz geçtiğiniz haftanın en önemli gündem maddeleri arasında yılın
ilk Enflasyon Raporu Basın Toplantısı vardı. TCMB Başkanı Başçı sunumunda temkinli duruşun devam edeceğini yinelerken, 45 yılın en düşük
enflasyonunu bu yıl görebileceğimizi belirtti. Öncelikle TCMB’nin enflasyon tahminlerine değinecek olursak; TCMB 2015 yılı için enflasyon tahmini %6,1’den %5,5’e revize etti. (%4,1-%6,9 aralığında) 2016 yılı ve orta vadede hedefini ise %5’te bıraktı. Basın toplantısındaki en dikkat çeken nokta ise enflasyondaki düşüşün kalıcı olabilmesi için temkinli bir yaklaşım
izlenmesi gerektiğini yineleyen Başçı’nın soru cevap kısmında; Ocak ayı
enflasyonunda sert düşüş olabileceğine yönelik işaretler aldıklarını ve
enflasyonda 1 puandan fazla düşüş olması halinde 4 Şubat'ta bu gelişme-

Kaynak: TCMB– İnteraktif Grafikler

leri değerlendirebileceklerini ifade etmesi oldu.
Merkez Bankası’ndan gelen beklenmedik faiz indirimi sinyali kurdaki tansiyonu artırırken, haftanın son işlem gününde Merkez Bankası’ndan sözlü
müdahale gördük. Merkez Bankası’nın “Yakın dönemde gözlediğimiz piyasa hareketleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın öngördüğü faiz
indirim sürecinin temkin düzeyiyle uyumlu değildir” açıklaması Dolar/
TL’de yaşanan yükselişi bir nebze sınırlandırdı. Bu sebeple gözler, 3 Şubat’ta açıklanacak enflasyon verisinde olacak.
Aralık ayında dış ticaret açığı 8,51 milyar dolar oldu
Aralık ayında dış ticaret açığı 8,51 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aralık
ayında ihracat %1,2 artışla 13,3 milyar, ithalat %5,6 azalışla 21,8 milyar
dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,1 puan artışla %61 yükseldi. Aralık ayında en fazla ihracatın gerçekleştiği ülke 1,16 milyar dolar
ile Almanya olurken, ikinci sırada 1,1 milyar dolar ile Irak yer aldı. Aralık
ayında Irak’a yapılan ihracat yıllık bazda %8,8 azalış gösterirken, Rusya’ya
yapılan ihracat %21,9 oranında azaldı. 2013 yılı Aralık ayında Rusya’nın
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toplam ihracat içindeki payı %4,2 iken bu oran 2014 yılı Aralık ayında
%3,22ye geriledi. 2014 yılında toplam ihracat yıllık bazda %3,9 artışla
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Kaynak: TÜİK

157,7 milyar dolar olurken, ithalat %3,7 oranında azalışla 242,2 milyar
dolar oldu ve 2014 yılında dış ticaret açığı %15,4 azalışla 84,5 milyar dolara geriledi. 2014 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 4,8 puan azalışla %65,1 oldu. 2014 yılında en fazla ihracatın gerçekleştiği ülke yine
Almanya olurken, ikinci ülke yıllık bazda %8,8’lik ihracat azalışına rağmen
Irak oldu. 2013 yılında ihracat sıralamasında dördüncü ülke konumunda
olan Rusya’ya yapılan ihracat ise 2014 yılında %14,6 azalış gösterdi.
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FED “sabırlı” davrandı

ABD Büyümesi (%)

FED beklenildiği gibi geçen hafta düzenlediği toplantısında faizlerde değişikliğe gitmedi. Küresel çapta parasal genişleme rüzgarının sert bir şekilde
estiği bir ortamda daha güvercin açıklamalarda bulunması beklenen
FED’in, aksine istihdam piyasasının gücüne ve ekonomik toparlanmaya
değinmesi doları güçlendirirken, piyasalardaki tedirginliği bir miktar artırdı.
ABD tarafından gelen diğer önemli makro ekonomik data ise beklentilerin
altında kalan büyüme rakamı oldu. ABD ekonomisi 2014 yılı son çeyreğinde %3,2 beklentisinin altında %2,6 büyüme kaydetti.
Kaynak: Bloomberg

Rusya beklenmedik bir kararla faizlerde indirime gitti
Rusya Merkez Bankası beklenmedik bir kararla bir haftalık repo ihale faizini %17’den %15’e indirdi. 2015 yılı ilk yarısında ekonomide %3,2 daralma
beklediklerini açıklayan Merkez Bankası, ekonomideki yavaşlamanın enflasyonist baskıları azaltacağına vurgu yaptı. Hatırlanacağı üzere S&P hafta
başında Rusya’nın kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirmişti.
Yunanistan gündemde kalmaya devam ediyor
Euro Birliği’nde kalacağı beklentileri tedirginliğin etkisini bir miktar azaltsa
da Yunanistan olgusu gündemde kalmaya devam ediyor. Hafta ortasında
S&P’nin Yunanistan’a verdiği “ayar”dan başlayabiliriz. S&P, Yunanistan’da
yeni seçilen hükümetin kreditörlerle anlaşma sağlayamaması halinin, finansman pozisyonunda zayıflığa yol açacağını ve kredibilitesini azaltacağını açıkladı. Yunanistan Maliye Bakanı ise hükümetin Troyka heyetiyle işbirliği yapmayı öngörmediklerini açıkladı. Son olarak yeni Başbakan Tsipras’ın, Avrupa Birliği ve IMF'ye olan borçlarını geri ödeyeceklerini ve AB ile
yakın zamanda anlaşmaya varacaklarının sinyallerini vermesi Avrupa tarafındaki tedirginliği azaltabilir. Önümüzdeki süreçte yeni hükümetin alacağı
aksiyonlar önemli olacak.
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3 Şubat’ta açıklanacak Enflasyon verisi haftanın en önemli gündemi…

Tüketici Fiyat Endeksi (%), 2003=100

TCMB Başkanı Başçı Enflasyon Raporu Sunumu’nda, Ocak ayı enflasyonunda sert düşüş olabileceğine yönelik işaretler aldıklarını ve enflasyonda 1
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Sözlü müdahale sonrasında kurdaki tansiyon zayıflasa da gözler yine de 3
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Şubat’ta açıklanacak Ocak ayı enflasyon rakamında olacak.
Bu haftanın diğer önemli gündemi ise ABD İstihdam verileri olacak. ABD
Tarım Dışı İstihdamı Aralık ayında 240 bin kişi beklentisinin üzerinde 252
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bin kişi olarak gerçekleşirken, işsizlik oranı Haziran 2008’den bu yana en
düşük seviye olan %5,6’ya gerilemişti. Veri setinde önem arz eden ortala-

ABD Tarım Dışı İstihdamı

ma saatlik kazançlar ise %0,2 oranında artış beklentisine karşın, Aralık ayında %0,2 oranında azalmıştı. Cuma günü açıklanacak Ocak ayı tarım dışı
istihdam verisinin 230 bin, ortalama saatlik kazançların ise %0.3 artması
bekleniyor.
Bu hafta küresel piyasalarda öne çıkacak diğer verilere baktığımızda; Pazartesi günü İngiltere, Almanya ve İmalat PMI verileri, Çarşamba günü Euro
Bölgesi perakende satışlar ve ABD özel sektör istihdamı takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, endekste bu hafta Salı günü açıklanacak enflasyon verisi önemli olacak. Dolar/TL ve gösterge kıymetteki hareketlerin endeks üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz. Endekste yukarı yönlü hareket-

Kaynak: Bloomberg

lerin devamında 89.700 direncinin üzerinde 90.250 direnci takip edilecek.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 88.500 ve 88.000 destekleri takip edilecek.

Yurtiçi Ekonomik Takvim (02-06 Şubat 2015)

Tarih

Saat

Veri

Beklenti

Önceki

02.02.2015 09:00
02.02.2015 10.00

CNBCE Tüketici Güven Endeksi- Ocak

80,40%

83,98

HSBC Markit İmalat Sanayi PMI-Ocak

52,5

51,40

02.02.2015 14:30
03.02.2015 09:30

Finansal Kesim Dışı Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri

-

-

TEPAV Perakende Güven Endeksi- Ocak

-

-

03.02.2015 10:00
03.02.2015 10.00

Tüketici Fiyatları Endeksi-Ocak

0,70%

%-0,44

Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi-Ocak

-

%-0,76

04.02.2015 10:00
04.02.2015 14:30

Aylık Enflasyon Değerlendirmesi- Ocak

-

-

Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi-Ocak

-

112,8

05.02.2015 14:30
05.02.2015 14:30

Haftalık Para Banka İstatistikleri

-

-

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri

-

-

06.02.2015 17:30

Hazine Nakit Gerçekleşmeleri-Ocak

-

10.820 Mln TL
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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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