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Haftaya Bakış 
 

Bu hafta merkez bankaları sahne alıyor… 

Ana tema : ABD’de otomatik harcama kesintileri başladı. İtalya’da seçimler belirsizlikten başka birşey getirmedi. 

Ancak Bernanke-Draghi ikilisi yine “risk-off” baskıları savuşturdu. Sırtını merkez bankalarına dayayan piyasalar 

“grileşen risk haritasını” izliyor. Bu hafta, merkez bankaları mercek altında. Perşembe günkü AMB toplantısı 

“market-mover”. Draghi faizi indirmeye niyetli. 7 Mart’ta olmazsa AMB’nın en geç 4 Nisan’da faizi 25 baz puan 

indirmesi bekleniyor. “Otomatik harcama kesintisi-güçlü ABD verileri-gevşek AMB” global piyasaların long pozisyon 

taşıdığı Euro’yu düşüş yönünde baskılıyor. Önceki haftalarda ölçüsüz düşen Borsa İstanbul katalist sıkıntısına 

rağmen Bernanke-Draghi ikilisinden gelen rüzgarla farkı bir ölçüde kapattı. Petrol de önemli katkı sağladı. “RK’na 

banka kararında adil ve ölçülü olma” çağrısı yapan Başbakan Yard Babacan piyasaları memnun etti. TCMB 

Başkanı’ndan ise “ihtiyat” kokan sinyaller alan Borsa İstanbul buna rağmen iştahını azaltmadı. Faiz indirim yolunu 

daraltan ve zorunlu karşılık (ZK) artırımlarına devam mesajı gönderen TCMB Başkanı derecelendirme 

kurumlarından mesaj bekleyen yatırımcıları likidite koşullarını daha iyi analiz etmeye ve seçici olmaya sevk ediyor. 

Enflasyon takip edilecek. Yurtdışında ECB-BoE-BoJ triosunun olası gevşeme hamleleri heyecan yaratabilir.  

 Italya’da rahatsızlık artıyor… İtalya parlamentosu ilk oturumunu 15 Mart’ta yapacak ve ay sonuna kadar mutlaka 

bir hükümetin kurulması gerekiyor. İtalya’daki siyasi belirsizliğin Euro-bölgesinde yeni bir borç krizini hortlatması şu 

anda uzak ihtimal; zira sınırsız tahvil alım (OMT) seçeneğini masada tutan AMB’nın politika duruşu da gevşek.    

 AMB faiz indirim yolunda… 7 Mart Perşembe yapılacak AMB faiz toplantısında, Banka’nın enflasyon/büyüme 

öngörüsünü aşağı revize edip faizi de 25 baz puan indirebileceği speküle ediliyor. Biz bu ay yapılacak 25 baz 

puanlık faiz indirimine %50 ihtimal veriyoruz. Pas geçilirse Nisan kesin gibi.  

 Ve BoJ yeni yönetimine kavuşuyor… Abenomics Nisan’da “motor” diyecek… Geçen hafta BoJ’un üst 

kuruluna adaylar açıklandı. Atamalar kısa zamanda sonuçlanır. Yeni kurul, başbakan Shinzo Abe’nin Abenomics 

politikasını (mali açıkların para basılarak finansmanı) büyük bir iştahla uygulayacak karakterde. Yeni BoJ 

yönetiminin ilk toplantısını 3-4 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceğini şimdiden not edelim. Abenomics de o tarihte 

devreye girecek.    

 ABD’de otomatik harcama kesintileri başladı... ABD’de “mali daralma” geçen Cuma devreye giren 43 milyar 

dolarlık harcama kesintisiyle başladı. Önümüzdeki bir-iki haftada siyasilerden uzlaşma yönünde herhangi bir hamle 

gelmezse yatırımcıların şu anki “aşırı güveni” sürdürmeleri pek mümkün olmayabilir. Zira harcama kesintileri 1 

Ekim’e kadar 85 milyar dolara çıkabilir ve bu da ABD’nin büyüme hızından 1 puana kadar traşlama yapabilir, 

istihdamı 300bin kişi azaltabilir. Asıl kritik tarih 27 Mart; o tarihe kadar 2013 bütçesi üzerinde bir uzlaşılamazsa 

Obama hükümetinin harcama yetkileri son erecek ve kamu hizmetleri bir hafta/10 gün kadar stoplayacak. Bizce 

senato bu riski almaz. 

 Çin’de ekonomi yönetimi değişiyor… Salı başlayacak Ulusal Kongreyle Çin’de ekonomi yönetiminde önemli 

değişiklikler sözkonusu. Kongrede kredilere ve emlak piyasasına dair nasıl bir yol izleneceği önemli zira önceki 

hafta eyalet yönetimleri kredileri ve gayrimenkul piyasasını sınırlayıcı düzenlemelerin altına imza atmışlardı.  

 Data tarafında gözler ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinde... Öncelikle bugün toplanacak AB maliye bakanları 

toplantısından herhangi bir beklenti olmadığını söyleyelim. Gözler Cuma açıklanacak Şubat tarım dışı istihdam 

verilerinde olacak. Şunu not edelim, yatırımcılar yukarıda ortaya koyduğumuz çerçevede dataların ne çok kuvvetli 

ne de çok zayıf gelmesini istemiyor. Orta derece rakamlar piyasa için olumlu. Tarımdışı İstihdamda 160bin kişilik 

artış ve ISM hizmetlerde hafif düşüş orta derece veri kimliğinde görünüyor. Fed Bej Kitap ve Banka Stres Test 

sonuçları da izlenecek.  

 TCMB Başkanı Başcı’dan ve Ocak dış ticaret verilerinden de önemli mesajlar geldi... Dış ticaretle başlayalım. 

Birincisi altının dış ticaret dengesine katkısı bitti hatta terse döndü; ikincisi yeniden dengelenme de sona erdi; ve 

üçüncüsü ihracatta az katma değer yaratan ürünlerin ön plana çıktığı yüksek katma değerli sektörlerde ise güç 

kaybının olduğu gözlendi. Başçı’dan gelen son açıklamalar faiz koridorunda yeni bir indirim olasılığını törpülerken 

ZK artırımlarının devam edeceğine işaret etmektedir. Yani para politikasında “ihtiyat kokusu” alıyoruz ki bu fonlama 

kanalı için pek hoş değil.  

Haftalık Makro Ekonomi ve 
Strateji Raporu 

04 Mart 2013 Pazartesi 
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Yurtdışı Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
    

ABD S&P 500 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

ABD S&P endeksi 1500 seviyesinden geçen kısa vadeli yeşil trend çizgisi üzerinde hareketini koruyor. S&P 

endeksinde yeşil çizginin üzerindeki hareketler ilk etapta 1530 direncine ulaşabilir. Kanal direnci ise 1560 

seviyesinden geçiyor. S&P endeksinde ayrıca uzun vadeli grafikten görüldüğü gibi  1576 seviyesinde tarihi zirve 

direnci bulunuyor. Yeşil çizginin üzerinde kaldığı sürece yükseliş önümüzdeki haftada sürecek görünüyor.  

 
ABD S&P 500 Endeksi – Uzun Vadeli Grafik 
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ABD 10 yıllık faiz grafiği – Uzun Vadeli Grafik 

 

ABD 10 yıllık faiz grafiğindeki geri çekilme piyasalarda son zamanlarda riskli varlıklara kaçış eğiliminin azaldığını 

gösteriyor. Grafiğin yatay desteğin altına gerilemesi durumunda piyasalarda güvenli limanlara kaçış isteği 

şiddetlenebilir.  

Euro / Dolar Paritesi - Kısa Vadeli Grafik 

 

İtalya seçimlerinden belirsizlik çıkması ve AMB nin faiz indireceği beklentileri euronun zayıflamasına ve paritenin 

kanalını kırmasına neden oldu. Grafik 1.30 seviyesinin altındaki hareketlerin 1.2860 desteğini test edebileceğini 

gösteriyor. Paritede etkili bir toparlanma olması için 1.3140 seviyesi geçilmeli.  
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Brent Petrol – Kısa Vadeli Grafik 

 

Petrol global ekonomik belirsizliklerle geriliyor. Brent petrolde 111 seviyesinin altındaki hareketler petrolü 106 

desteğine kadar geriletebilir. Böyle bir gerileme IMKB için pozitif olacaktır.  

Altın Ons (USD) – Kısa Vadeli Grafik 

 

Altında etkili yükseliş görülmesi için 1630 direncinin üzerine yükselmesi gerekli. Bu olmadığı sürece 1530 
seviyesine gerileme riski devam ediyor. 
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Yurtiçi Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
 

IMKB 100 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

Endeksteki tepki yükselişi 79000 seviyesini geçerek güçleniyor. 79000 seviyesinin üzerindeki hareketler Endeksin 

80000 direncini kırarak 81250 direncine ulaşmasını sağlayacaktır. Mevcut pozisyonlar için 79000 seviyesi stop loss 

alınmalıdır.  

IMKB 100 Endeksi – Döviz Sepeti Bazında 

 

Döviz sepeti bazında endeks yeşil direnç çizgisinin üzerine çıkarak tepkisini güçlendiriyor. Grafik yeşil çizginin 

üzerinde kaldığı müddetçe endeksin yukarı seviyeleri zorlayabileceğini gösteriyor.  
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IMKB 100 / ABD S&P Endeksi Göreceli Performans Grafiği 

 

IMKB nin S&P endeksine rölatif grafiği kısa vadeli alçalan kanalın içinde kalmaya çalışıyor. IMKB de son bir kaç 

gündür pozitif ayrışma görülüyor. Grafik yatay mavi direncin üzerine çıkarsa pozitif ayrışma güçlenecektir.  

USD/TL -  Kısa Vadeli Grafik 

 

USDTL grafiğinde 1.7950 desteği üzerindeki hareketler 1.8250 seviyesine yükselme potanisyelini gösteriyor. 
USDTL de anlamlı bir geri çekilmenin oluşması için 1.7950 desteğinin kırılması gerekli. 1.8250 seviyesinin altındaki 
hareketlerin IMKB yi olumsuz etkilemesini beklemiyoruz.  
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Döviz Sepeti (0.5$+0.5€) Kısa Vadeli Grafik 

 

Eşit ağırlıklı döviz sepeti grafiği, 2.0650 destek çizgisi üzerinden tepkiler gösteriyor. Grafikteki sıkışma devam 

ediyor. 2.09 direnci sepet grafiğinde oldukça önemli. Bu seviye üzerindeki hareketler teknik olarak 2.12 seviyesini 

işaret edecek.  Grafik 2.0650 seviyesinden geçen trend desteği kırması durumunda ise TL de hızlı bir değerlenme 

süreci başlayabilir. Bu durumda USDTL de 1.7950 seviyesinin altına gerileyecektir.  

 

Sonuç  

Temel olarak global piyasalarda ve içeride önemli bir katalist olmamasına rağmen IMKB endeksinde global 

likiditenin etkisiyle güçlenen bir tepki ve dış piyasalara göre pozitif bir ayrışma izliyoruz. Endekste 79000 seviyesi 

stop loss alınarak hisse senedi pozisyonları artırılabilir. Özellikle hem direnç hemde 50-günlük ortalamanın 

bulunduğu 80000 seviyesinin üzerine yerleşmesi durumunda endekste 81250 direncine doğru hareketler görebiliriz. 

Belirsizliğin hala devam etmesi nedeni ile stop loss noktaları kesin olmalıdır. Haftanın en önemli gündemi 

Perşembe günkü AMB faiz toplantısı olarak öne çıkmaktadır. 50 baz puanlık faiz indirimi ve gevşeme yanlısı 

söylemler piyasalarda fiyatlanmış görülmektedir.  
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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 
 
Ankara Ticaret Merkezi  

Kızılırmak Mahallesi 1450. Sokak 

No:3 Kat:14 Daire:64 

Çukurambar/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

