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Enflasyonla Dalga Geçmece
Dün borsada EREĞLİ şov vardı. Bir aracı kurum üzerinden 11.5
milyon hisse alınınca 16.44'den 17.63'e kadar hızlı yükseldi. Bu
fiyatların EREĞLİ DÇ için rekor fiyatlar olduğunu söyleyelim.
Hisse, zirvelerini yenilerken işlem hacminde borsada ilk sıraya
yükseldi ve ciddi sayıda bir hissede el değişimi yaşandı. Ereğli
BIST100'ün ağırlığı en yüksek hissesiydi, dünkü işlemler
sayesinde en yakındaki BİM ile arayı daha da açtı. Sadece dün
BIST100'e 5.0 tam puan katkı verdi ki BIST100'ün günü
1352'den toparlayarak önceki kapanışına göre 2.46 puan
artışla kapatmasına büyük katkı verdi. Dikkat edilirse
yükselişteki EREGL etkisi net gözüküyor. Halk Bank dışındaki
bankalar da dün yükseliş tarafındaydı.
Ancak şurası bir gerçek: Pazartesi ve salı günü borsada küçük
yatırımcının zararı büyük oldu. Zira BIST Tüm-100 dediğimiz
BIST100 dışındaki hisseleri kapsayan endeks Pazartesi % 2.7,
dün de %2.2 düştü. Cuma günkü %1.5 düşüşü katınca 3 günlük
düşüş % 6.2 oldu. Oysa 3 günde BIST100 düşüşü sadece % 2.7
oldu. Yani küçük yatırımcı düşüşü iki kat daha fazla hissetmiş
gözüküyor.
ABD’de enflasyondaki artış sürüyor. Aralık'ta % 0.4, Ocak'ta %
0.3 ve Şubat'ta % 0.4 artan TÜFE'nin Mart'ta da % 0.5 artması
beklenirken % 0.6 arttı. Böylece yıllık TÜFE % 2.6’ya yükseldi.
ÜFE ise yıllıkta % 4.2 olmuştu. Yani üreticinin maliyeti,
tüketiciden daha yüksek dünya genelinde bir durum. Martta
ABD’de gıda fiyatlarında artış sakinlerken yakıt fiyatlarınaki
artış dikkat çekti. Gıda ve enerjiyi dışarda tutup çekirdek
enflasyona bakınca yıllık artış %1.6 oldu. Böyle böyle rakam
küçültülebiliyor. Ancak gerçekte olan, gıda olsun, emtia olsun
piyasada ne fiyatlanıyorsa şişirilerek fiyatları yukarı itiliyor.
Böylece küresel bir enflasyonu tetikliyorlar. Bu dalganın boyu
Nisan’da daha da artacak. ABD geçen yıl nisanda % 0.8
enflasyonda düşüş yaşamıştı. Dolayısıyla bir ay sonra yeni veri
gelince %4’e yakın yıllık TÜFE olacak. Mayıs’ta da % 4ü
geçebilecektir. En son 2008 yılında kriz öncesinde yani 13 yıl
önce % 4’ü geçmişti TÜFE. Faiz artırımı bile kurtarmayabilir o
zaman FED’i. Ve söylem de değişir: Artık “TÜFE % 2’ye çıkacak
ama inecek” demekten “% 4’ten %2 ye indirmek için çalışıyoruz”
derler. Bu durumda FED’in güvenilirliği sorgulanmaz mı? Bugün
Powel enflasyonla ilgili son açıklamasını yaparak piyasalara
biraz daha umut verecek. Sonrası ise meçhul! Bu yüzden zaten
rallide olan piyasaların veriyi takmamasını “piyasa bunu
önemsemedi” diye yorumlamak erken konuşmak olabilir. Tıpkı
büyük şirketlerin 2021 ek kârlarının çoğunu devlete verecekleri
düzenleme gibi.
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Türkiye Piyasalarında Dalgalanma Sürüyor

14 Nisan Çarşamba

10:00 TÜİK, mart ayı Tarım Ürünleri
Üretici Fiyat Endeksini, şubat ayı
kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri
üretimi istatistiklerini açıklayacak.
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üstünde tutunamadı. Aşağıda 1355 destek
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yine
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önemini

koruyacaktır.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ( 9:30 - 18:15) ( 19:00 - 23:15)

.

