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Haftaya Bakış 
 

S&P 1500 puanı aştı… ABD’deki “bütçe kavgasının” ilk etkilerini bu hafta göreceğiz… Fed QE3’e 
tam gaz devam edecek… TCMB’yi iyi süzmek gerekiyor… İçeride Moody’s satışları… 

 ABD’de borç tavanının geçici de olsa yükseltilmesi NY borsasına rahat bir nefes aldırdı... Cumhuriyetçilerin 

ağırlıkta olduğu Temsilciler Meclisinin “Borç Tavanını” 19 Mayıs’a kadar yükselten tasarıyı onaylamasının ardından 

ABD Hazinesi borç tavan zincirinden Mayıs ortasına kadar kurtulmuş oldu. Piyasalar da bu meseleyi bir süreliğine 

unutacak ve rahat nefes alacak. Ancak mali sorunlar Mart ayında yeniden masaya gelecek. Ancak, önümüzdeki üç 

– dört haftalık süreçte piyasaların bu riski dikkate almaya niyeti yok. Mali tarafta kritik tarihler ertelendikçe 

yatırımcılar da bol likiditeyle 1Ç’yi karlı kapatmanın peşinde. Şu anda NY borsa endekslerinde son 5 yılın zirvesine 

gelinse de ABD’de %2’lik büyüme sağlandığı sürece yatırımcılar hisse fiyatlarında gelinen seviyelerde çok fazla 

rahatsızlık duymuyor. Ayrıca bilaço sezonu da sürüyor.   

 Mali sorunların 1Y’da ABD büyümesini baskılaması yüksek ihtimal... Cuma açıklanacak Ocak Tarım Dışı 

İstihdam verilerinden ilk sinyali alacağız. Tarım dışı istihdam artışı 155binden 150bine düşüş gösterebilir ve işsizlik 

oranı %7.8’den %7.9’a yükselebilir. Öncesinde Çarşamba açıklanacak ADP özel istihdam artışı da 165binden 

150bine yavaşlayabilir. 4Ç Büyüme rakamlarının ilk okuması da Çarşamba gelecek, ilk resmi tahminlere göre ABD 

ekonomisinin büyüme hızı %3.1’den %1.2-1.3’e doğru yavaşlamış görünüyor ve ilk yarıda bu durum çok fazla 

değişmeyecek gibi çünkü 1 Ocak’ta artan vergi oranlarına 1 Mart’ta devreye girecek otomatik harcama kısıntıları 

eşlik edeceğinden ABD  ekonomisinin 1Ç’deki büyüme hızının %1.0’e gerilemesi olası. Nereden mi çıkarıyoruz bu 

rakamı? Bu hafta açıklanacak Ocak Tüketici Güveni (Salı), Chicago PMI (Çarşamba) ve ISM İmalat (Cuma) 

verilerine ilişkin beklentilerden. Yılın ilk ayında Conference Board Tüketici Güveninin 65.1’den 63.5’e gerilemesi ve 

Michigan Tüketici Güven endeksinin aşağı yönde revize edilmesi beklenirken, Chicago PMI’ın 51.6’dan 49.5’e, ISM 

İmalat’ın ise 50.7’den 49.7’ye gerilemesi olası. Dayanıklı mal siparileri ve kişisel gelir/harcamalarda küçük artışlar 

görebiliriz ancak kimse ilgilenmez çünkü veriler Aralık ayına ait.   

 Fed bu havada yılın ilk FOMC toplantı kararlarını Çarşamba akşamı açıklayacak…  FOMC toplantısından 

minimal değişikliklerin dışında dişe dokunur bir bilgi almıyor olacağız muhtemelen. Zayıf veriler QE3’ü besleyecek.  

 Moody’s söylemlerinde değişiklik yok… Moody’s den gelen açıklamalarda önceki açıklamalarına kıyasla yeni bir 

şey mevcut değil. Moody’s Türkiye’nin cari açığı yapısal olarak azaltarak dış kırılganlığını düşürmesi, döviz 

rezervini artırması veya özel sektörün dış borcunu azaltması durumunda kredi notunu artırmayı 

değerlendirebileceğini ifade etti. Moody’s konferansını fazlasıyla satın alan piyasalarda sert realizasyonlar 

yaşanıyor.  

 TCMB global ortamın bu denli risk ve fırsatı bir arada barındırdığı bir ortamda ince ayarlarla ekonomiyi tüm 

göstergelerde kontrol altında tutma çabasında... İlerleyen gün ve haftalarda sermaye piyasalarında coşku 

yaratacak ve TL'de çok ciddi bir değerlenmeye sebebiyet verecek gelişmeler olmadıkça, TCMB'nin faiz koridorunu 

%4.75-%8.75 (repo faizi:%5.50) bandında sabit tutması bizce kuvvetle muhtemel.  

 TCMB, kredi gelişmelerinden rahatsız... Kredilerde hızlanmaya dikkat çeken ve özellikle tüketici kredilerinde 

%20’lik artış temposuna doğru demir alındığını söyleyen Başcı toplam kredi artışının %15’in üzerine çıkmasının 

%5.3’lük enflasyon hedefi üzerinde yukarı yönlü risk yaratabileceğini bildirdi. Bu noktada, TCMB’nin kredi 

büyümesini %15’lerde uyumlu tutma adına zorunlu karşılık (ZK) ve diğer makro ihtiyati sıkılaştırıcı adımlarla yola 

devam edeceğini tahmin ediyoruz (bu eğilim bankalara geçen Cuma gelen kar satışını da tetikledi).  

 Makro ajanda haftanın teması Aralık dış ticaret verileri... Dış ticaret açığının 22 milyar dolara ulaşması tahmin 

edilen ithalatla 9 milyar doları bulması beklenmekte. Mevsimsel etkiler başrol oynasa da bu açık seviyesi TCMB’yi 

rahatsız edecek boyutta. Bardağın dolu tarafında ise kamu dengesi var. Hazine’nin Şubat finansman programında 

aşağı yönlü revizyon sözkonusu ve bu da piyasayı memnun edebilir.   

 

 

 

Haftalık Makro Ekonomi ve 
Strateji Raporu 

28 Ocak 2013 Pazartesi 



 

Piyasalara Haftalık Bakış 
 

 28 Ocak 2013 

 
 

9    Sertan Kargın -   Tuncay Turşucu 2 

Yurtdışı Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
    

ABD S&P 500 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

ABD de Borç Tavanını 19 Mayıs tarihine kadar yükselten tasarının onaylanması ile piyasalar Mayıs ortasına kadar 

rahatlamış oldu. Mali problemler Mart ayında yeniden masaya yatırılacak olsa bile ABD piyasalarının önümüzdeki 

3-4 haftalık süreçte bu riskleri dikkate almaya niyetinin olmadığı görülüyor. Teknik olarak 1475 seviyesinin 

üzerindeki hareketler S&P endeksini 1540 seviyesinden geçen kanal direncine taşıyabilir. S&P endeksinde daha 

yukarıda 1557 seviyesinde tarihi zirve direnci bulunuyor.  

 
ABD S&P 500 Endeksi – Uzun Vadeli Grafik 
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Euro / Dolar Paritesi - Kısa Vadeli Grafik 

 

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş, güvenli limanlardan riskli varlıklara doğru geçişin devam ettiğini 

gösteriyor. Grafikteki yükseliş, S&P endeksindeki yükselişi destekliyor.  

Euro / Dolar Paritesi - Kısa Vadeli Grafik 

 

Yukarıdaki yazımızda belirttiğimiz gibi, paritede 1.34-1.35 bandını zorlayan seyirleri güvenli bulmadığımızı ve daha 

yukarı seviyeleri destekleyen temel verilerin olmadığı yönündeki düşüncemizi koruyoruz. Teknik olarak parite 

grafiğinde önemli bir değişim yok. Yukarıda 1.35 seviyesi güçlü direnç olurken, aşağıda 1.31 mavi kanal desteğini 

takip ediyoruz. Grafiğin 1.35 seviyesinin üzerine yükselmesi durumunda teknik olarak 1.40 seviyelerine doğru 

yükseliş beklenebilir.  
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Brent Petrol – Kısa Vadeli Grafik 

 

Brent petrolde geçen haftaya kıyasla önemli bir seyir görülmüyor. Grafik global büyümeye yönelik belirsizlik ile ilgili 

olarak bekleme modunda bulunuyor. Belirsizlik kaybolana kadar 106-112 arasında yatay seyir devam edebilir.  

Altın Ons (USD) – Kısa Vadeli Grafik 

 

Altında da geçen haftaya kıyasla farklı bir seyir sözkonusu değil. Grafikte 1630-1700 arasındaki yatay seyir devam 
ediyor. 1700 seviyesinin üzerindeki hareketler 1800 seviyesini gündeme getirebilir.  
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Yurtiçi Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
 

IMKB 100 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

Endeks kısa vadeli grafikten görüldüğü gibi dik kırmızı trendini sonlandırmış ve mavi kanal içerisine geri dönmüş 

görünüyor. Teknik olarak mavi kanal desteğinin geçtiği seviye olan 76500 seviyesine kadar gerileme devam 

edebilir. Bu seviyeye gerilemesi durumunda kademeli alım yapılabilir. Ancak endeksin mavi kanalını da 

sonlandırması durumunda ise pozisyonlar yeniden kapatılmalıdır. Diğer yandan grafikte 82150 seviyesinde 22-

günlük ortalama görülmektedir. Endeksin bu seviyenin üzerinde tutunması durumunda ise yine kademli alım 

yapılabilir. Endeks aşağıda görülen uzun vadeli grafiğindede kritik trend çizgisinin altına gerilemiş bulunuyor.  

IMKB 100 Endeksi – Uzun Vadeli Haftalık Grafik 
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IMKB 100 endeksi – ABD Doları bazında 

 

ABD Doları bazındaki endeks grafiğinde de görüldüğü gibi endeks yükselen kanalı içerisinde sert bir düzeltme 

yapıyor. Önceki zirve seviyesi olan 46000 seviyesinin de altına gerileyen endeks 43500 seviyelerindeki yeşil kanal 

çizgisine kadar gerileyebilir.  

IMKB 100 / ABD S&P Endeksi Göreceli Performans Grafiği 

 

ABD S&P Endeksi bazındaki IMKB grafiğinden görüldüğü gibi IMKB nin S&P endeksin kıyasla pozitif ayrışması 

devam ederken son bir kaç gündür grafikte bir düzeltme hareketi görüyoruz. Grafik tekrar yeşil kanalın içerisine 

girmesi durumunda kırmızı yatay desteğe kadar gerileyebilir. Grafik önümüzdeki günlerde ABD piyasalarının IMKB 

den daha güçlü görüntü verebileceğine işaret ediyor. Başka deyişle S&P endeksinde olumlu havanın devam etmesi 

IMKB de işlerin daha kötüleşmesini önleyebilir.  
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USD/TL -  Kısa Vadeli Grafik 

 

USDTL kanadında fazla bir değişiklik yok. USDTL için 1.7730 seviyesini direnç olarak izliyoruz ancak bu seviyenin 
üzerine çıkmayı başarabilmiş değil. Aşağıda 1.75 seviyesi güçlü destek. Etkili seyirler olması için 1.75-1.7730 
bandından çıkması gerekli.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Piyasalara Haftalık Bakış 
 

 28 Ocak 2013 

 
 

9    Sertan Kargın -   Tuncay Turşucu 8 

Döviz Sepeti (0.5$+0.5€) Kısa Vadeli Grafik 

 

Döviz sepeti TCMB nin faiz indirimi kararının ardından döviz sepeti 2.0680 direncinin üzerinde seyrediyor. Sepet 

grafiğinin 2.0680 direncinin üzerine yerleşmesi durumunda 2.10 seviyesine doğru etkili seyirler görmemiz mümkün.  

Sonuç  
 

IMKB de Moody’s in açıklamaları sonrasında kar satışları yaşandı. Geçen haftaki Stratejimizde 84000 seviyesinin 

altında pozisyonların kapatılması gerektiğini belirtmiştik. Dolayısıyla pozisyonların kapatılmış yada minimum 

seviyeye düşmüş olmasında fayda var. Mevcut durumda ise Endekste 76500 seviyesinden geçen kanal desteğine 

kadar gerileme olasılığı bulunuyor. Bu seviyeye gerileme olması durumunda kanal desteğinden kademeli olarak 

pozisyonlar açılabilir. Endeksin kanal desteğini de kırması durumunda açılan pozisyonlar kapatılmalıdır. Endeksin 

gerilememesi ve dengelenmesi halinde ise 82150 seviyesindeki 22-günlük ortalaması üzerine yerleşip 

yerleşemeyeceğini izleyip, yerleşmesi durumunda da yine kademeli olarak pozisyon denenebilir.  
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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

