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Yılın son haftasına ve yeni yılın ilk haftasına girerken global makro veri akışının sınırlı olacağını hatırlatmak isteriz.
Bu haftanın en önemli makro veri seti 2 Ocak'ta yayınlanacak olan global imalat ve hizmet PMI verileri (Türkiye’de
dahil olmak üzere) olacak.
Aynı zamanda Türkiye'de ise 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyon verisi olacak. Beklentiler aylık %0.5 civarı aylık bir
gerçekleşme ve yıllık %11.50 civarı enflasyona işaret ediyor. Bizim beklentimiz piyasanın bir miktar üzerinde %0.60
civarında seyrediyor. Taze sebze-meyve fiyatlarındaki artış kaynaklı enflasyonist risklerin olduğunun da altını
çizmekte fayda var.
Ayrıca, bu hafta Pazartesi günü Kasım ayı nihai dış ticaret verileri ve Perşembe günü öncü Aralık ayı dış ticaret
verileri açıklanacak. Özellikle öncü Aralık verisinde bütün dikkatler ithalat verilerine odaklanacaktır. Son aylarda
kredi büyümesindeki hızlanmanın ithalat üzerindeki etkileri hem iç talep büyüme görünümü hem de ödemeler
dengesi kanalı üzerinde makro riskler doğurup doğurmadığına dair bizlere bir fikir verecektir.
Öte yandan yeni yıla girerken; dikkatleri çeken en önemli konulardan bir tanesi TCMB’nin net sistem fonlaması
yerini TCMB’nin sistemdeki fazla likiditeyi sterilize etmesine döndü. Geçen hafta itibariyle bu rakam (net fonlama)
eksi 10-15 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Piyasadaki likidite artışının arkasında birden fazla sebep mevcut.
Hazine vergi tahsilatlarının Kasım/Aralık’ta epey artması, zorunlu karşılıklarla ilgili atılan adımların sağladığı alan,
TCMB’nin bankalar ile yaptığı swap anlaşmaları gibi.
Piyasada likiditenin fazlaya geçmesi demek aslında, piyasa faizlerini belirleme konusunda faiz koridoru alt bandının
(Merkez Bankası’na borç verme faizi) daha etkin bir enstrümana dönmesi anlamına gelir. Bu da %12 olan politika
faizinin terine %10.5 olan faizin belirleyici olması anlamına gelir. Sonuç olarak piyasadaki likiditenin bolluğu Hazine
bono ve tahvillerine talebin de artmasını desteklemişe benziyor.
Sonuç olarak son günlerde %12.80’lere kadar yükselen uzun vadeli tahvil faizleri bu hafta %12’lere kadar gevşedi.
Öte yandan, gösterge tahvil faizi %12.25’lere kadar yükseldikten sonra geçtiğimiz haftayı %11.66 ile kapattı. Tabi
burada piyasadaki likidite bolluğu hisse piyasaları gibi diğer enstrümanları da olumlu etkilemiş olabilir.
Para politikasına gelince ise 16 Ocak gerçekleşecek bir sonraki PPK toplantısında "kademeli faiz indirimi” ifadesini
kullanarak 75 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirecekler. Daha önce ki görüşümüz 100 baz puan civarında bir
indirimdi.
Bunun ötesinde bir indirim yaparlar mı konusunda ise net bir şey söylemek biraz zor. Hizmet enflasyonun yüksek
seyrettiğini (%12) ve katılık gösterdiği önemli bir gerçek. Sonuç olarak, eğer 2020’nin ikinci yarısına doğru hizmet
enflasyonun da tatmin eden bir gevşeme olursa (%10’lara doğru), şu an için beklemediğimiz ek faiz indirimlerini
gündeme getirebiliriz.
Burada da en fazla ek olarak 100-125 baz puan gibi bir alan oluşur diye düşünüyoruz. Bu indirimi de büyük ihtimalle
Merkez Bankası kademeli 50'şer baz puanlık indirimlerle ile zamana yayarlar.
Saygılarımızla,
ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ
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Bu rapor gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili
alıcılardan biri değilseniz, bu raporun herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya raporda yer alan
hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer raporun alıcısı veya alıcısına iletmekten
sorumlu kişi değilseniz lütfen raporu sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler
A.Ş., bu raporun içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım
Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu raporda yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler
A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa
koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek
hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan
içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 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 raporun içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak
yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul
Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Raporun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından,
virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım
Finansman bu raporun içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Ana ortağı veya İştiraki raporda yer alan şirketlerle iş ilişkisi içinde bulunabilir veya
bulunmaktadır. Bu nedenle yatırımcılar bu raporu yatırım kararı verilirken bakılacak faktörlerden sadece biri olarak düşünmelidir ve
sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
- Ek olarak, Yatırım Finansman (YF) Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü, Şirketin ortaklık yapısı gereği TSKB ve Türkiye İş
Bankası için yatırım tavsiyesi yapmaktan sakınmaktadır.
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’nin takibi altında bulunan Şirketler BIST100 endeksine görece beklenen performanslarına
göre notlandırılmıştır. Raporda geçen hisse senedi hedef fiyatları 12 aylık dönemi kapsamaktadır.
- Aşağıdaki notlandırma analistlerin takipleri altındaki hisseler için araştırmalarını ve düşüncelerini tam olarak yansıtmak için
kullanılmıştır:
Endeks Üzeri Getiri: Hisse senedinin önümüzdeki 12 aylık dönemde getirisinin, BİST100 endeksinin getirisinin üzerinde olması
beklenmektedir.
Endekse Paralel Getiri: Hisse senedinin önümüzdeki 12 aylık dönemde getirisinin, BİST100 endeksinin getirisine yakın olması
beklenmektedir.
Endeks Altı Getiri: Hisse senedinin önümüzdeki 12 aylık dönemde getirisinin, BİST100 endeksinin getirisinin altında olması
beklenmektedir.

Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamındadır.
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UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da
yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması
veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı
veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım
Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti
vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım
Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih
itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile
ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye
özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup,
yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 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 e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin
sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden,
iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği
zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak
hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz.
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