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ZOR BİR HAFTA PİYASALARI BEKLİYOR
Haftanın hiç şüphesiz yurt içinde yaşanan en önemli gelişmesi neticesi merakla beklenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Piyasası Kurul (PPK) toplantısı idi. Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde olağanüstü toplantı yolu ile faizleri indirmeye davet ettiği Merkez’in vereceği
karar merakla bekleniyordu. Kurum olarak faiz hadlerinde bir değişiklik beklemiyorduk ve haklı çıktık.
Gelelim neden böyle bir beklentimiz olduğuna: TCMB 28 Ocak’ta faizleri Olağanüstü bir toplantı neticesinde efektif olarak 300 BP; ancak rakamsal olarak 550 BP arttırarak önden yüklemeli ciddi bir sıkılaştırma politikasını benimsemişti. Buna sebep olarak da enflasyon görünümünün ciddi bir şekilde bozulmasını ve tabii bunda en önemli faktörlerden biri olan TL’nin aşırı ve hızlı değer kaybının rolünün de altını
çizmişti. Bu kararla beraber gerek iç siyasi gerginlikten gerek küresel likidite şartlarından ciddi şekilde
olumsuz etkilenen piyasalar kur ve faizlerdeki normalleşmeye bağlı olarak ‘kabul edilebilir’ seviyelerine
geri dönme çabası içinde. Ancak baz etkisi ve geçmiş aylardaki yüksek kurun ‘geçişkenlik etkisi-pass thru
effect’ ile enflasyon görünümü daha da bozuldu. Gıda fiyatlarının da kuraklık ve geçtiğimiz aylarda yaşanan don etkisi ile piyasalar için çok da olumlu gelişmelere sebep vermeyeceğinden yola çıkarsak Haziran
ayına kadar enflasyon yüzde 9.5 seviyelerine ulaşabilir. Masada bu tür beklentiler varken ve üstüne üstlük Ağustos ayında yapılacak olan ve ilk kez halkın seçeceği bir Cumhurbaşkanı yarışı varken faizlerde bir
indirime gidilmemesi makul bir sonç olarak algılandı. Merkez haftalık fonlama oranını yüzde 10 ve marjinal fonlama oranını ise yüzde 12’de sabit bırakırken, hiç kullanılmayan Geç Likidite Penceresi faizinde
teknik bir ayarlama yaparak yüzde 15’den yüzde 13.5’a çekti.
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Toplantı öncesi özellikle de belli başlı yabancı bankaların 50 BP’lık faiz indirim telkinleri neticesinde döviz
sepeti 2.5650 TL seviyelerini ve USD de 2.1540 seviyelerini aşmıştı. Merkez’in bir nevii gerek bağımsız olduğunu gösterdiği ve gerekse ekonomik şartlar doğrultusunda hareket etmesi ile dövizde bir gerileme
görüldü. Açıklamanın hemen ardından yüzde 10 bileşik seviyelerinin üzerine atan iki yıllık gösterge bono
faizi de gerileyerek hafta başındaki seviyelerine yani 9.70% bileşiklere geri geldi. BIST-100’de ise haftanın
4 işlem gününden üçü düşüşle biri ise yatay kapandı. Haftaya 73.562 seviyesinden başlayan endeks belirrtiğimiz kritik 73.900 seviysini kıramadı ve haftanın son işlem gününde de kapanışını 71.696 puandan gerçekleştirdi. Haftalık düşüşün yüzde 2.5 olduğu ve bu haftanın da hafta sonu yaşanan siyasi gerginlik ve
Rusya-Ukrayna çatışmasında işlerin daha da sarpa sarması ile düşüş trendinin sürebileceği kanısını uyandırmakta. 70.750 seviyesinde bulunan destek bu hafta ciddi bir teste tabi tutulabilir. Ayrıca bu hafta açıklancak olan TCMB Enflasyon anketi de bu olumsuz haftaya katkı yapabilir. Ancak şimdiye kadar gördüğümüz ve beklentiler doğrultusunda ve hatta daha da iyi gelen Şirket karlılıkları bu havayı kısmen de olsa
dağıtabilir. Ancak aşağı yönlü risklerin daha yoğun olduğu bir haftaya giriyoruz; haftanın tabii hiç şüphesiz
en önemli belirleyicisi her zaman olduğu gibi TL’nin konumu olacaktır. Haftanın son günü S&P’nin Rusya’nın notunu indirmesi ile tüm Gelişmekte Olan ülkelerin (EM) olumsuz etkileneceği aşikar. Rusya Merkez Bankası’nın 50 BP arttırarak yüzde 7.5 mertebesine çıkardığı faizlerde Rus para biriminde kanamayı
durdurmaya yetmedi. Satış dalgasının EM’lere yansıması halinde ve tabii bir de ‘sell in May go away’ ile
birleşmesi durumunda kritik olarak gördüğümüz 2.5500 TL/Sepet seviyesi kırılabilir bu da bizim BIST ve
bono tarafında daha fazla satışlarla karşılaşmamızı sağlayabilir. Anlayacağınız hem içeride yaşanacaklar
hem de dışarıda ki veri seti ve jeopolitik gelişmeler bu hafta iç piyasaları oldukça fazla etkileyecek gibi.
Yurt dışında da, Türkiye’de olduğu gibi kısa bir hafta yaşandı. Paskalya tatilinden dolayı Pazartesi tatil olan
Avrupa’da gözler esasında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) bir sonraki toplantısına çevrilmiş durumda.
Ancak biz Kurum olarak Draghi’nin bu toplantıda (8 Mayıs) faizleri indirmesinin gereğine inanıyor olsak
da, yapmasını beklemiyoruz. Son zamanlarda istisnasız, Draghi dahil, tüm ECB üyelerinden gelen yüksek
Euro’nun Avrupa ekonomisine zarar verdiği açıklamaları karşısında ECB gereken adımları atmamaya direnmekte. Tüm haftayı oldukça dar bir bant içerisinde (1.3780-1.3860) geçiren EURUSD paritesi haftayı
1.3840 seviyelerinden kapadı. ABD’den beklenenden iyi gelen Öncü Göstergeler ve Dayanıklı Tüketim
Mal Siparişleri de öte yandan ABD’de işlerin iyi gittiğine işaret etti. Dolayısı ile biz bu hafta yapılacak (2930 Ocak) olan ABD Merkez Bankası FED toplantısında varlık alımlarının 10 milyar dolar daha azaltılarak
aylık 45 milyar dolar seviyesine çekileceğini bekliyoruz. Ancak EUR/USD paritesinde herhalde bundan
sonraki hikaye sadece ECB tarafındna yazılacak gibi; ECB’nin konuşmalarının ardından aksiyon almamayı
yeğlediği süre uzadıkça EUR destek bulmaya devam etmekte. Bu hafta eğer USD, Rusya’da ki gerginliklerden dolayı ‘güvenli liman’ kimliğine bürünmezse, yön yatay ve hatta yukarı yönlü lacaktır. Zira FED’in Açık
Piyasa (FOMC) toplantı neticesi üzerinde fazla bir spekülasyon yapmaya gerek yok ve beklenti 10 milyar
dolar azaltım yönünde. Bu hafta Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisi de önemli bir beklenti yaratacaktır. Tabii unutmamak da gerekir ki; FED artık sadece ‘işsizlik’i değil tüm veri setlerini referans olarak değerlendireceğini açıklamıştı.
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Diğer yandan bu hafta Japonya’da ise Japon Merkez Bankası’nın (BOJ) para politikası toplantısı yapılacak. 30
Nisan’da açıklanacak olan sonuçta BOJ’un artırılan satış vergilerinden dolayı herhangi bir politika değişikliğine gideceğini düşünmüyoruz. Zira vergilerin ekonomi üzerindeki etkileri görülmeden herhangi bir adım atılmayacaktır. Haftayı haftanın en düşüğü olan 102 seviyesinden kapatan USDJPY paritesinde artan Rusya Ukrayna gerginliği Japon Yenine verdiği desteği arttırabilir; ancak eğer gerginlik yumuşarsa tekrar başta 102.40
direnci sonrasında ise 102.72 test edilebilir. Rusya’nın Ukrayna üzerindeki baskısı artarsa YEN güvenli liman
olmasından ötürü 101.50 seviyelerine kadar gerileyebilir.
Altın tarafında ise oldukça volatil bir hafta yaşandı; çok enteresan bir seviye olan 1280 USD/ounce altında
kapanış gerçekleştiremeyen Altın tekrardan Rusya’dan yükselen gerginlikten dolayı ve 1268 USD/ounce seviyesinde gelen ciddi alımlarla yükselişe geçerek haftayı 1303 USD mertebesinde kapattı. Rusya-Ukrayna
gerginliğine bağlı olarak yön bulacak Altın’da işler Rusya’da düzene girerse aşağı yönlü bir hareket izleyebiliriz. 1308-1280 USD aralığı dikkatle izlenmesi gereken bant olacaktır.
İki haftadır öne çıkardığımız long GBP pozisyonlarını muhafaza etmeye devam edeceğiz, zira gerek makroekonomik göstergeler gerekse bunlara bağlı olarak İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) sıkılaştırmaya dair tutumu bu duruşumuzu destekler nitelikte. Geçtiğimiz haftaya 1.6790 seviyelerinden başlayan Cable, 1.68401.6760 bandında hareket ederek haftayı 1.6820 den kapadı.
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Bu hafta gündem hiç şüphesiz jeopolitik gelişmeler dışında FED ve BOJ toplantıları olacaktır. Özellikle güvenli limanlar olarak anılan JPY, CHF, Altın ve 10 yıllık ABD tahvilleri yönlerini Rusya’dan esen rüzgara göre
belirleyecektir. FED’in toplantısında sürpriz beklemiyoruz ve varlık alımlarının bu ayda 10 milyar dolar
daha azaltılacağını düşünmekteyiz. BOJ ise herhangi bir tepki vermeyecektir ve belki bu da kısa bir süre de
olsa JPY’nine istenmese de bir destek verecektir. Veri olarak ise kronolojik olarak ilk önemli olanı Salı
açıklanacak olan İngiltere ilk çeyrek büyümesi olacak (%3.2). Aynı gün Avrupa’da Nisan ayı Tüketici Güveni (-8.7) ve Nisan ayı Alman TÜFE (%1.4) açıklanacak. ABD’de açıklanacak olan Nisan ayı Tüketici Güveni’nin de 82.3’den 83’e yükselmesi bekleniyor. Çarşamba ise Avrupa Bölgesi TÜFE’si açıklanacak.
ABD’nin büyüme ve özel sektör istihdam verileri de Çarşamba gelecek diğer önemli rakamlar. Perşembe
ABD’nin Üretim ISM (54) açıklanacak ve hafta Cuma günü ABD’nin Tarım Dışı İstihdam (210 K) ve İşsizlik
(%6.6) verileri ile kapanacak.
Rakamlar, Merkez Bankaları toplantıları ve Rusya-Ukrayna gerginliği bizi bu hafta da yeteri kadar gergin
tutacak. Bir de unutmadan; şehir efsanesi olan ve bu sefer kuvvetle muhtemel tutacak olan ‘sell in May
go away=Mayıs’ta sat ve git’ Mayıs ayı başlıyor olacak.
Herkese sağlıklı ve bol kazançlı hafta dileriz...
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