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Haftaya Bakış 
 

Aslında 2013 yatırımcılar için iyi bir yıl olabilir ancak ABD’li politikacılar hayatı 
zorlaştırıyor… 1Ç’de belirsizlikler ön planda… Yurtiçinde gözler Sanayi üretimi ve 
Cari Denge verilerinde… 

 ABD’de politikacılar hayatı zorlaştırıyor... ABD son dakikada sağlanan uzlaşmayla mali uçuruma 

yuvarlanmaktan kurtuldu ve piyasalar rahat bir nefes aldı. Umutlu bekleyiş korunuyor korunmasına ancak bayram 

havası yok. Detaylarda boğulmadan direkt sonucu söyleyelim. ABD şu ana kadar mali uçurum tehdidinin ancak 

beşte birlik kısmını atlatırken, geri kalan beşte dörtlük kısmın çözümü 6 ila 8 haftalık periyoda yayıldı. Anlaşmada 

iki önemli hayal kırıklığı var. Birincisi, Bush döneminde ücretlilere sağlanan vergi kesintisi uzatılmadı, sadece orta-

düşük gelir gruplarına uygulanan vergi muafiyetleri korundu. Yüksek gelir grubundan alınan vergi oranı 5 puan 

yükseldi. İkincisi, 109 milyar dolarlık harcama teşviki sadece 2 ay uzatılabildi.  Sermaye kazançları ve temettü 

gelirlerinden alınan vergilerin de yükseldiğini düşünürsek ABD’de harcanabilir gelirin tırpanlanacağını söylemek 

mümkün. Bu ortamda, 1Ç 2013 için ortalama %2.0 civarında seyreden büyüme tahminleri şimdiden %1.0’e doğru 

çekilmeye başladı, hatta daralma öngörüsünde bulunan kurumlar dahi tahmin listesinde görünmekte.  

 Derecelendirme kurumları izlemede… 2011’de yaşanan borç tavan sorunu nedeniyle ABD’nin kredi notunu AA 

seviyesine düşüren S&P mevcut duruşunu korurken, önümüzdeki birkaç ayda ABD’nin kamu maliyesinde atacağı 

adımları izleyeceğini belirten Moody’s kredi not ve görünüm kararını bu adımların ardından verecek.  

 Fed sürprizi… Bizce QE3 2014 başına kadar devam edecek, sıfır faiz konusunda ise kimsenin bir itirazı yok, 

2015’e kadar devrede kalacak. Ayrıca son Fed tutanaklarına olan piyasa reaksiyonunun data sonrası büyük oranda 

tamamlandığı görüşündeyiz. Bu ortamda Euro-bölgesi toparlanırken ABD’nin bütçe sorunlarından dolayı büyümede 

momentum kaybetme ihtimali euro’ya destek vermekte. Ancak, borç tavanına ilişkin belirsizliğin zaman zaman 

dolarda alım getirebileceği de unutulmamalı. Özetle paritede 1.33-1.35 bandının şu an için zayıfladığı gözlense de 

1.30-1.33’ler bir süre daha korunacak gibi.  

 AMB Perşembe toplanıyor... Değişiklik beklenmiyor… Yılın ilk AMB toplantısında faizlerde herhangi değişlik 

beklemiyoruz ancak ABD’deki gelişmelerin AMB üyelerini rahatsız edeceğini ve sonraki toplantılarda referans 

faizinde olası indirimine açık kapı bırakabileceklerini de düşünüyoruz. AMB’nın bu türden bir politika duruşu ortaya 

koyması pariteyi bir süre 1.30-1.33 bandına hapsedebilir. 

 Makro veri ajandası bu hafta yoğun değil, Fed FOMC üyelerinin konuşmaları merakla bekleniyor… ABD’de 

bilanço sezonu yarın açılıyor… Yarın Euro-bölgesinden gelecek güven anketlerinde yatay/hafif toparlanma 

eğilimi görmek mümkün, perakende satışlarda da küçük bir artış görülebilir. Alcoa bilançosuyla ABD’de 4Ç bilanço 

sezonu açılacak. DJ’da 4Ç kar artış beklentisi %3’e yakın. Hiç fena değil. Perşembe İtalya ve İspanya’nın 

tahvil/bono ihaleleri izlenecek. AMB toplantısı sonrasında gözler Draghi’nin düzenleyeceği basın toplantısında 

olacak. ABD’de haftalık işsizlik başvurularında hafif iyileşme olası. Çin’den Perşembe gelecek dış ticaret ve Cuma 

gelecek enflasyon verilerinden büyümedeki toparlanmanın ayak seslerini duyuyor olacağız. Ardından Wells 

Fargo’nun bilançosu izlenecek. Haftanın ikinci yarısında Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar piyasada önemli 

hareketlere yol açabilir, zira geçen hafta açıklanan Fed tutanakları kafa karışıklığı yaratmıştı. 

 Yurtiçi piyasaların gözü Kasım üretim ve cari açık verilerinde olacak… Bu hafta iki önemli veri açıklanacak. 

Yarın açıklanacak Kasım Sanayi Üretimine iki haneli artışı TCMB Başkanı Erdem Başçı birkaç hafta önce 

müjdeledi. Soru sanayi üretiminin %10’un ne kadar üzerine çıkacağı. Tahminimiz %11.2. Cuma günü Cari denge 

açıklanacak. Ekim’de 1.96 milyar dolar olan açığın Kasım’da 4.5 milyar dolar civarına yükselmesi olası. Ancak 

piyasa 5 milyar doların aşmayacak bir rakama soğuk bakmaz. Bu arada Hazine ihalesinde güçlü talebin gelmesi 

sonucunda gösterge %6.44 seviyesinden %6.24 seviyesine hızlı bir geri çekilme gözleniyor.  
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Yurtdışı Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
    

ABD S&P 500 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

S&P endeksinde kısa vadede 1475 direncini takip ediyoruz. Ancak mali uçurum konusunda alınan erteleme 

kararının S&P endeksini daha yukarı seviyelere taşıyacağını düşünmüyoruz. Borç tavanı konusunda anlaşmaya 

varılması durumunda S&P endeksinin aşağıdaki uzun vadeli grafikte görülen ve tarihi zirve seviyesi olan 1560 

seviyesini test etmesi beklenebilir. Bu konu netleşene kadar S&P endeksinin 1400 -1475 arasında seyrini 

sürdürmesi beklenebilir. Yukarıdaki yazımızda 1Ç13 döneminin belirsizliklerle dolu olduğunu belirtiyoruz.  

 
ABD S&P 500 Endeksi – Uzun Vadeli Grafik 

 



 

Piyasalara Haftalık Bakış 
 

 7 Ocak 2013 

 
 

9    Sertan Kargın -   Tuncay Turşucu 3 

Euro / Dolar Paritesi - Kısa Vadeli Grafik 

 

Yukarıdaki yazımızda belirttiğimiz gibi, Euro-bölgesi toparlanırken ABD’nin bütçe sorunlarından dolayı büyümede 

momentum kaybetme ihtimali euro’ya destek veriyor. Borç tavanına ilişkin belirsizliğin zaman zaman dolarda alım 

getirdiğini de gözlediğimizi belirtmek isteriz. Özetle paritede 1.33-1.35 bandının şu an için zayıfladığı gözlense de 

1.30-1.33’ler bir süre daha korunacak gibi görünüyor. Grafikte 1.2950 seviyesinden geçen kanal desteğini takip 

ediyoruz. Paritedeki mevcut seyir şimdilik global risk iştahını tehdit edici değil.  

 
Brent Petrol – Kısa Vadeli Grafik 

 

Brent petrolde geçen haftaya kıyasla önemli bir seyir görülmüyor. Grafik borç tavanı belirsizliği ile ilgili olarak 

bekleme moduna sahip. Belirsizlik kaybolana kadar 106-112 arasında yatay seyir devam edebilir.  
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Altın Ons (USD) – Kısa Vadeli Grafik 

 

Altında geçen haftaya kıyasla farklı bir seyir sözkonusu değil. Altında 1630 desteğini yakından izliyoruz. Ancak şu 
an içinde 1630-1800 arasındaki yatay seyir devam ediyor. 1630 seviyesi üzerinde kaldıkça Altında satış yapmaya 
gerek yok.  
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Yurtiçi Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
 

IMKB 100 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

Endeksin teknik görünümünde geçen haftaya kıyasla en önemli değişiklik uzun vadeli grafikte görüleceği gibi 

endeksin 78800 seviyesinden geçen uzun vadeli kanal çizgisini kırması oldu. Yine uzun vadeli grafiğe gore yeni 

hedef 82400 seviyesindeki üst kanal direnci. Endeks grafikten görüldüğü gibi yükselen trendini koruyor. Teknik 

olarak 82000-83000 seviyelerinden geçen kanal direnci kısa vadeli hedef konumunda. Genel stratejimizde 

değişiklik yok. Mevcut pozisyonlar Endeksin 78800 seviyesi üzerinde kaldığı sürece korunmalı. Pozisyonsuz kalan  

portföyler ise 78800 endeks seviyesini stop loss alarak yeni alım yapabilirler.  

IMKB 100 Endeksi – Uzun Vadeli Grafik 
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IMKB 100 endeksi – Eşit ağırlıklı Döviz Sepeti Bazında 

 

Döviz sepeti bazındaki endeks grafiğinde de görüldüğü gibi yukarı trend yükselen kanalı içerisinde korunuyor.  

IMKB 100 / ABD S&P Endeksi Göreceli Performans Grafiği 

 

Yukarıdaki grafik IMKB 100 endeksinin, ABD S&P endeksine gore rölatif performansını göstermektedir. Buna gore 

endeksin S&P endeksine kıyasla pozitif ayrışması devam ediyor. Başka deyişle S&P endeksinin 1475 direncine 

ulaşması ve kırması durumunda IMKB endeksinin daha olumlu etkilenmesi beklenirken, 1400 seviyesine 

gerilemesinden de sınırlı etkilenmesi beklenmelidir.  
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USD/TL -  Kısa Vadeli Grafik 

 

TL de yatay seyir devam ediyor.USDTL nin kısa vadeli grafiğinden ögrüldüğü gibi 1.7730-1.8250 aralığı genel 
anlamda takip ettiğimiz seviyeler. USDTL nin bu aralıkta seyrini sürdürmesi beklenebilir. USDTL de 1.8250 
seviyesinin üzerindeki seyirleri TCMB nin fazla arzu etmeyeceğini düşünüyoruz.   
  
 
Döviz Sepeti (0.5$+0.5€) Kısa Vadeli Grafik 

 

TL nin döviz sepeti bazında da 2.02-2.10 arasındaki dalgalanma devam ediyor. Önemli bir değişiklik görülmüyor. 

Önümüzdeki hafta döviz sepetinde 2.04 desteğine doğru gerileme oluşabilir. Başka deyişle TL deki değerlenme bir 

miktar daha devam edebilir.  
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Sonuç  
 

Genel anlamda IMKB deki yukarı tendin korunduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle endeksin 78800 seviyesi üzerinde 

kaldığı sürece pozisyonlar korunmalı. Endekste 78800 seviyesi portföyler için stop loss alınabilir. Endeksin 78800 

desteğini kırması durumunda pozisyonlarını kapatmakta geciken portföyler için 77800 desteği nihai stop loss olarak 

takip edilmeli. Kısa vadede önümüzdeki hafta için endeksteki teknik hedefin 82000-83000 aralığı olduğunu 

düşünmekteyiz. Dış piyasalarda ise ABD borç tavanı konusundaki belirsizliğin dışında çok önemli bir risk mevcut 

değil. S&P endeksinde 1400 seviyesini kritik destek olarak izliyoruz. S&P endeksinin bu seviyenin altına gerilemesi 

global piyasalardaki algılamaları bozabilir. USDTL nin 1.7730 seviyesinin üzerinde yatay seyrini korumasını 

beklerken, paritenin 1.30 seviyesi çevresinde dalgalanmasını bekliyoruz.   
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ŞUBELERİMİZ 
 
ISTANBUL MERKEZ 
 
Büyükdere Caddesi No:209  
Tekfen Tower Kat:5 34394  
Levent İSTANBUL  
Tel. : (212) 319 59 99  
Faks : (212) 319 59 00 
 
 
İZMİR 
 
Akdeniz Cad. No:14  
Birsel Is Merkezi, K:7 35210  
Pasaport İZMİR  
Tel. : (232) 498 0 498  
Faks : (232) 498 0 444 
 
 
ANKARA 
 
Eskişehir Yolu, Armada İş Merkezi  
A-Blok, Kat.6 No.6  
Söğütözü, ANKARA  
Tel. : (312) 292 93 00  
Faks : (312) 292 93 43 
 
 
 
 

BÖLÜMLERİMİZ 
 
ELEKTRONİK İŞLEMLER     VARLIK YÖNETİMİ 
 
Büyükdere Caddesi No:209     Büyükdere Caddesi No:209  
Tekfen Tower Kat:5 34394     Tekfen Tower Kat:6 34394  
Levent İSTANBUL       Levent İSTANBUL  
 
Tel. : (212) 319 55 55     Tel. : (212) 319 59 99 
Faks : (212) 319 59 69     Faks : (212) 319 56 26 
e-posta : datanet@emdas.com.tr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADANA 
 
Gazipaşa Bulvarı, Karadayı İş Merkezi  
No:20 Kat: 6/11  
Seyhan ADANA  
Tel. : (322) 457 65 65  
Faks : (322) 457 51 63 
 
 
ANTALYA 
 
Deniz Mh.Konyaaltı Cad. 
 Arat Apt. No:13/3 07050  
ANTALYA  
Tel.: (242) 244 05 58  
Faks: (242) 244 12 0 
 
 
BURSA 
 
Atatürk Caddesi Buluş İş Hanı  
Kat:1 16010 Heykel BURSA  
Tel.: (224) 224 03 64  
Faks: (224) 224 60 54 
 
 

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. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, sadece yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta 
ve Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun 
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar 
doğurmayabilir.  
Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü; Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. nin önceden izni alınmaksızın çoğaltılamaz, 
yayınlanamaz veya fotokopi, mekanik kopyalama ve elektronik ortam dahil olmak üzere hiçbir surette dağıtılamaz. 

mailto:datanet@emdas.com.tr

