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Haftaya Bakış 
 

Piyasalarda “goldilocks” hikayesi bu aralar çok popüler… 

 Ana tema : ECB-BoE-BoJ triosunun gevşeme beklentilerini boşa çıkarmasına ve Çin’den gelen olumsuz haberlere 

rağmen piyasalar Bernanke’nin QE taahüdüyle rekor endeks seviyelerindeki soğuk kanlı duruşunu koruyor. Buna 

makro veriler de yardımcı oluyor. Tamam müzik devam ediyor, eğlence sürüyor ve kimse partiyi bırakıp gitme 

niyetinde değil kaldı ki merkez bankaları da masaya bedava içki koymaya devam ediyor ancak riskler de yok değil. 

ABD bütçe görüşmeleri, Avrupa üretim verileri, İtalyada ki siyasi risk, İspanyadaki siyasi ortam hepsi risklere işaret 

ediyor. Ancak piyasalar şimdilik olumlu seyrini bozmak istemiyor.  

Yurtiçine gelince: Rekabet Kurulu kararlarının ardından, çok daha büyük rakamlardan endişe eden piyasalar bir 

belirsizliği daha aştı. Fitch konferansının ardından katalist sorununu anımsayan yurtiçi piyasaların pusulası NY 

borsası. Ocak ayı cari açık verileriyle yeniden dengelenme sürecinin son bulduğu tescillenecek. Bütçedeki bozulma 

işaretleri ve kredi genişlemesi takip ediliyor. Bu ortamda, piyasaya fonlama kanalından destek beklenmemeli. 

Üretim ise iç talebe henüz eşlik etmiyor.    

 AMB’nın faiz indirimine kapıları  kapatmadığı görüşündeyiz... Banka “bekle-gör” eğiliminde… Geçen haftaki 

toplantıda faiz indirimine dair net bir sinyal vermeyen AMB’nın bir süre “bekle-göre” startejisine oynayacağını 

hissetmek zor değil. Ancak, biz halen gelecek toplantılarda AMB’nın bir noktada faiz indirimine gidebileceğini 

tahmin ediyoruz.  

 İtalya kaygan zeminde… İtalya belirsizlik devam ediyor. Hükümet kurma turları 19 Martta başlayacak ve Mart 

sonuna kadar Hükümetin kurulması gerekiyor. Seçimlerin yenilenmesi olasılığı piyasalarda fiyatlanmış değil.  

 BoJ yeni yönetimine kavuşuyor… Abenomics Nisan’da “motor” diyecek… Bu hafta Japonya Parlamentosu 

Merkez Bankası üst yönetimine beklenen atamaları yapacak. Böylece, yeni BoJ yönetiminin ilk toplantısını 

gerçekleştireceği 3-4 Nisan tarihlerinde Abenomics de devreye girmiş olacak.    

 ABD’de piyasalar goldilocks psikolojisinde... Piyasalara bakılırsa ABD ekonomisi “goldilocks” havasında veya 

hisse senedi portföyünü zirvelerde taşımaya devam eden yatırımcılar “ABD’nin goldilocks gitmeye başladığına” 

inanmak istiyor. Goldilocks - ekonominin ne sıkılaştırma gerektirecek kadar sıcak ne de yavaşlamadan endişe 

edilecek kadar soğuk bir görünüm çizmesi - piyasalar için olabilecek en iyi denge halidir. Günümüze uyarlayacak 

olursak, Fed’in QE süreci devam ederken ABD’nin de ılımlı hızda büyümesi ve varlık fiyatlarının hem likidite hem 

de büyüme kanalından çapalanması. Her ne kadar soru işaretleri olsada piyasalar olumlu seyir bozmak istemiyor.  

 Gözler Cari açık verisinde... TCMB iç talepte güçlü toparlanmaya işaret ededursun Ocak sanayi üretimi %2.1 ile 

uzun vadeli trendin çok altında; buna karşın Şubat verilerinden çekirdek enflasyonda kıpırdanma sinyalleri almaya 

başladık; yarın açıklanacak Ocak cari açık verilerinde artan iç talebe paralel genişlemenin yeniden başladığını yani 

yeniden dengelenmenin sona erdiğini tescil edeceğiz; yarınki cari açık datasında 2012 rakamlarının aşağı yönde 

revize edileceğini göreceğiz. 2.2 milyar dolarlık revizyon fiyatlarda. Rekabet Kurulu’nun Cuma günkü açıklamasının 

ardından bir belirsizliği daha aşan piyasalarda katalist sorunu devam ediyor. Borsa İstanbul’un pusulası NY 

borsası.  
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Yurtdışı Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
    

ABD S&P 500 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

ABD piyasaları yukarıda bahsettiğimiz gibi olumlu havada devam ediyor. ABD S&P endeksinde 1530 seviyesinin 

üzerindeki hareketler endeksi ilk etapta 1563 seviyesinden geçen kısa vadeli kanal direncine taşıyabilir. S&P 

endeksinde ayrıca aşağıdaki uzun vadeli grafikten görüldüğü gibi  1576 seviyesinde tarihi zirve direnci bulunuyor 

ve bu seviye test edilecek gözüküyor.   

 
ABD S&P 500 Endeksi – Uzun Vadeli Grafik 
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ABD 10 yıllık tahvil faizleri 

 

ABD 10 yıllık tahvil faizinin yeniden %2 seviyesinin üzerine yükselmeye çalıştığı görülüyor. Grafik piyasalardaki risk 

iştahının yeniden güçlendiğini gösteriyor. Grafiğin 2.05 seviyesindeki direnç çizgisini aşması durumunda 

piyasalardaki iştah daha güçlenmesi beklenebilir.  

Dolar Yen Paritesi 

 

Dolar Yen parite grafiğinin 95 direncini kırdığını izliyoruz. Bu görüntü global piyasalardaki risk iştahının güçlendiğini 

göstermesi bakımından önemli. DolarYen ve ABD 10 yıllık tahvil grafikleri global piyasalardaki yükselişleri destekler 

nitelikte gözüküyor.  
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Euro / Dolar Paritesi - Kısa Vadeli Grafik 

 

Euro Dolar paritesi 1.30 seviyesinde dengelenmeye çalışıyor. 1.30 seviyesinde tutunamaz ise 1.2870 seviyesindeki 

yatay desteğe gerileme görülebilir. Böyle bir durum içeride USDTL kurunun1.82 seviyesine doğru yükselmesini 

tetikleyebilir.  

 
Brent Petrol – Kısa Vadeli Grafik 

 

Brent petrol global büyümeye yönelik beklentilerle gevşiyor. Petrolde toparlanmanın güçlenmesi için 113 

seviyesinin üzerine yükselmesi gerekiyor. 113 seviyesinin altındaki hareketler Petrolü 106 seviyesine düşürebilir.  
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Altın Ons (USD) – Kısa Vadeli Grafik 

 

Altın tepki sonucunda alçalan kanalının yeniden içine girmeyi başardı. 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 

 

Grafik teknik olarak, IMKB endeksinin 82500 seviyesindeki kırmızı yatay desteği üzerinde tutunması durumunda 

86800 seviyesindeki zirve direncine ulaşabileceğini gösteriyor. Mevcut pozisyonlar için 82500 seviyesi stop loss 

olarak izlenmelidir. Aynı şekilde 82500 seviyesi stop loss alınarak yeni pozisyon açılabilir.  

IMKB 100 Endeksi – Döviz Sepeti Bazında 

 

Döviz sepeti bazında endeks grafiği yeşil yatay çizgisinin üzerinde tutunursa endeksin zirve direncine 

yükselebileceğini gösteriyor.  
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IMKB 100 / ABD S&P Endeksi Göreceli Performans Grafiği 

 

IMKB endeksinin S&P endeksine rölatif grafiği, ABD piyasalarına kıyasla güçlü IMKB görüntüsünün devam 

edebileceğini gösteriyor. Grafiğin Mavi çizginin üzerinde tutunması önemli. S&P endeksindeki olumlu seyrin 

sürmesi, IMKB endeksinin güçlü seyri içinde önemli olacak.  

USD/TL -  Kısa Vadeli Grafik 

 

USDTL grafiği, 1.7950 seviyesinin üzerindeki hareketlerin, USDTL kurunu 1.8250 direncine taşıyabileceğini 
gösteriyor. Eurodolar paritesinin 1.2870 desteğine gerilemesi, USDTL kurunun 1.8250 seviyesine ulaşmasına 
neden olabilir. Normalde USDTL de sıkışık seyir sürüyor.  
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Döviz Sepeti (0.5$+0.5€) Kısa Vadeli Grafik 

 

Eşit ağırlıklı döviz sepeti grafiğinde sıkışma devam ediyor.  Yukarıda 2.09 direnci , aşağıda ise 2.0670 seviyesinden 

geçen yükselen trend desteğini takip ediyoruz. Grafiğin sıkışma bölgesinden kurtulma yönüne göre ani hareketler 

görülebilir. 

 

Sonuç  

IMKB 100 endeksi banka hisselerindeki alımlarla 82500 direncini kırdı. Endeksin 82500 seviyesi üzerinde 

tutunması durumunda 86800 seviyesindeki zirve direncine doğru yükseliş potansiyeli teknik olarak devam edecek. 

Strateji olarak, Mevcut pozisyonlar korunmalı ve 82500 seviyesi pozisyonlar için stop loss olarak alınmalı. Bunun 

yanında 82500 seviyesi stop loss alınarak yeni pozisyonlarda denenebilir. S&P endeksindeki olumlu havanın 

korunması, IMKB endeksindeki seyir içinde önemli olmaya devam edecek görünüyor.  
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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

