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Haftaya Bakış 
 

Afrodit’in adasında “geçici anlaşma” sağlanabildi… Piyasalarda tepki sınırlı…  

 G.Kıbrıs - Troyka “geçici anlaşma” sağlayabildi ama… G.Kıbrıs gelişmesinde şu veya bu şekilde bir AB 

üyesinde mali sistemin en kutsal varlığına (mevduata) el konduğunu ve sermaye kontrollerinin getirildiğini gördük. 

Bir anlamda G.Kıbrıs üzerinden verilen mesajla PİİGS’lerdeki mudilerin geceleri pek de rahat uyuyamayacakları bir 

dönemin kapısı aralandı. Bu ortamda, G.Kıbrıs üzerinden yürütülen tehlikeli deneyin tüm bölgede hasar 

bırakacağını söylemek yanıltıcı olmaz. Nitekim, Moody’s G.Kıbrıs krizinin tüm Euro-bölgesi üyeleri için kredi-negatif 

bir durum arz ettiğini söylerken, G.Kıbrıs için iflas ve Euro’dan çıkış riskinin “varılan geçici anlaşmaya” rağmen 

henüz ortadan kalkmadığını bildirdi.  

 İtalya’da artık gözler koalisyon turlarında… Özetle turlar çok zorlu geçecek. Bu ortamda seçimlerin yenilenmesi 

kuvvetli bir seçenek. Şu anda böyle bir ihtimali kimse fiyatlamak istemiyor.  

 Euro bölgesinin PMI’lar teklemeye başladı… ABD’de ise goldilocks havası devam ediyor… Geçen hafta 

Almanya ve Fransa’dan gelen Mart PMI verileri hayalkırıklığı yarattı. Yine geçen Cuma Almanya’da açıklanan IFO 

endeks rakamları da beklentileri karşılamadı. Bu hafta Çarşamba açıklanacak İktisadi Eğilim Anketlerinin de önceki 

aya göre zayıflaması muhtemel. Bu ortamda, gelecek toplantılarda AMB’nın bir noktada faiz indirimine gidebileceği 

yönündeki görüşümüzü koruyoruz. ABD’de ise daha yoğun bir data trafiği gözlenmekte. Önceki ay sert düşen 

Dayanıklı Mal Siparişlerinin Şubat’ta kayıplarını fazlasıyla geri alacağı, ulaştırma dışı siparişlerin de ılımlı artışını 

koruyacağı görülmekte. Son aylarda çok hızlı bir toparlanma gösteren konut satış verilerinin ise mevsim etkisiyle 

Şubat’ta biraz zayıf bir görüntü çizmesi çok da şaşırtıcı olmaz. Conference Board Tüketici Güveni ise önceki hafta 

sert düşen Michigan Tüketici endeksine paralel piyasada hayalkırıklığı yaratabilir. Perşembe açıklanacak 4Ç 

GSYİH Büyüme Hızının üçüncü okumada %0.1’den %0.5’e doğru revize edilmesi beklenmekte ancak rakam %0.1 

civarında kalabilir. Chicago PMI’da çok hafif bir geri çekilme, Haftalık İşsizlik rakamlarında ise yatay bir görünüm 

olası. Cuma açıklanacak Kişisel Gelir ve Harcamalarda ılımlı artış, Michighan Tüketici Güveninde ise yukarı yönlü 

ölçülü bir revizyon mümkün. ABD’deki makro rakamlar beklentilerimiz doğrultusunda gelirse piyasalardaki 

goldilocks havasını destekleyebilir (ne QE’leri yavaşlatmaya zorlayacak kadar sıcak, ne de durgunluktan edişe 

edecek kadar soğuk). Bu durumda, makro verilerin ABD borsalarında bir düzeltme hareketinin tetikleyicisi olarak rol 

almayacağını şimdiden söyleyelim.  

 Bernanke bugün TSİ 19:15’de konuşacak... Bernankenin geçen hafta verdiği gaza basmaya devam mesajını 

kotuyacağını bekliyoruz.  

 Gözler TCMB PPK toplantısı ve dış ticaret verilerinde... Makro tarafta bütçe rakamlarından ithalattan alınan 

KDV’nin %55 arttığını gördük. Buna paralel Cuma açıklanacak Şubat dış ticaret açığını da 9.8 milyar dolar gibi 

tarihi zirrvelere yakın yerlerde bulurasak şaşırmayalım. Haftanın kritik gelişmesi TCMB’nin yarın yapacağı PPK 

toplantısı. Faiz koridorunun değişmeyeceğini, ancak TL munzam karşılıklarında ılımlı artış olacağını tahmin 

ediyoruz. Dolardaki artış nedeniyle döviz munzam karşılıkları bu ay pas geçilebilir. 
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Yurtdışı Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
    

ABD S&P 500 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

ABD S&P endeksi pozitif seyrini koruyor. S&P endeksinde 1530 seviyesinden geçen yeşil çizgi üzerindeki 

hareketler 1572 seviyesinden geçen kanal direncinin tekrar test edilmesini sağlayacaktır. S&P endeksinde ayrıca 

aşağıdaki uzun vadeli grafikten görüldüğü gibi  1576 seviyesinde tarihi zirve direnci bulunuyor ve bu seviye test 

edilecek gözüküyor.  Yükselen yeşil trend çizgisi S&P endeksin stop loss olarak takip edilmeli.  

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

 

G.Kıbrısta ulaşılan geçici anlaşmanın pariteyi toparlayamadığını görmekteyiz. 1.2875 seviyesi oldukça güçlü bir 

destek ve 1.2875 desteğinin altındaki hareketler paritede 1.2665 seviyesine gevşeme getirebilir. Paritenin 1.2875 

desteği üzerinde tutunması durumunda yeniden 1.30 seviyelerine tepkiler görmek mümkün. Paritede yukarı yönlü 

güçlü bir yükseliş için 1.3140 seviyesindeki kalın yeşil direnç çizgisini geçmesi gerekiyor. Paritedeki görünüm risk 

iştahı açısından negatif.  

 
Brent Petrol – Kısa Vadeli Grafik 

 

Brent petrolde geçen haftaya göre önemli bir değişiklik yok. Global büyümeye yönelik belirsizlikler petrolü 

baskılıyor. Petrolde 106 seviyesi üzerinde hareketlerle taban oluşumu devam edebilir.  
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Altın Ons (USD) – Kısa Vadeli Grafik 

 

Altın alçalan kanalının içindeki seyrini koruyor. Global belirsizlikler altında bir miktar yükseliş sağlamış olsa da 
Altında etkili bir yükseliş görülmesi için 1630 seviyesindeki yatay direncinin üzerine yükselmesi gerekli. Bu olmadığı 
sürece 1530 seviyesindeki yatay desteğine gerileme riski devam ediyor. 

 

Yurtiçi Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
 

IMKB 100 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

Grafikte teknik olarak geçen haftaya kıyasla önemli bir değişiklik görünmüyor. Mevcut pozisyonlar için 82000 

seviyesi stop loss olarak izlenmelidir. Diğer yandan yeni pozisyon açmak için ise 84000 direncinin kırılması 

gerekiyor. 84000 seviyesinin üzerindeki hareketler Endeksi 86800 zirvesine taşıyayabileceği gibi, 82000 desteğinin 

altındaki hareketlerde 79000 seviyesine gevşeme getirebilir.  
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IMKB 100 Endeksi – Döviz Sepeti Bazında 

 

Döviz sepeti bazında endeks grafiği yatay seyrini sürdürüyor. Etkili bir yükseliş için kırmızı yatay direncinin 

geçilmesi gerekli. Yeşil yatay desteğin altına sarkması durumunda ise satış baskısı güçlenebilir.  

 

IMKB 100 / ABD S&P Endeksi Göreceli Performans Grafiği 

 

IMKB endeksinin S&P endeksine rölatif grafiği, ABD piyasaları ile paralel IMKB görüntüsünün devam edebileceğini 

gösteriyor. Grafiğin Mavi çizginin üzerine çıkması ve kanal içerisinde yükselmesi daha güçlü IMKB endeksini işaret 

edecektir. Diğer yandan grafiğin aşağı doğru uzaması ise negatif ayrışmayı işaret edecektir. Grafik sıkışıyor.  
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USD/TL -  Kısa Vadeli Grafik 

 

USDTL grafiği, 1.8070-1.8250 arasında yatay dalgalanma gösteriyor. Eurodolar paritesinin 1.2870 desteğinin altına 
gerilemesi, USDTL kurunun 1.8250 direncini geçmesini tetikleyebilir.  
 
Döviz Sepeti (0.5$+0.5€) Kısa Vadeli Grafik 

 

Eşit ağırlıklı döviz sepeti grafiğinde sıkışma devam ediyor.  Yukarıda 2.09 direnci , aşağıda ise 2.0730 seviyesinden 

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

görülebilir. Yarınki TCMB PPK duyuruları sepet üzerinde etkili olacaktır.  
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Gösterge Tahvil Faiz Grfiği  Uzun Vadeli Grafik 

 

Gösterge tahvil faizi grafiği 6.44 direncinin test edileceğini işaret ediyor. 6.44 seviyesinin üzerinde 6.77 kanal 

direnci bulunuyor. Yarınki TCMB faiz toplantısıfaiz üzerinde etkili olacaktır. Faizdeki yükseliş IMKB üzerinde baskı 

yaratmaktadır.  

 

Sonuç  

Stratejimizde geçen haftaya kıyasla önemli bir değişiklik bulunmuyor. Endekste etkili bir yükseliş için 84000 

direncinin kırılması gerekiyor. Bu nedenle 84000 seviyesinin üzerinde yeni alım yapılmasını tavsiye ederiz. Diğer 

yandan 82000 desteğinin mevcut pozisyonlar için stop loss alınmasında fayda görüyoruz.  
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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 
 
 

 

 

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 
 
 
 

Bu belgede yer alan tüm bilgi ve veriler, güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan elde edilmiştir. Hisse Senedi Araştırma, Makroekonomik 
Araştırma, Teknik Analiz ve Strateji Bölümleri, burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özeni göstermekle 
beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden  sorumlu değildir. Bu belgede yer alan analizler çeşitli varsayımlar altında yapılmıştır. 
Değişik varsayımlar, önemli derecede farklı sonuçlar ortaya koyabilir. Bu belgede yeralan görüşler ayrıca bir uyarıya gerek olmaksızın 
değişebilir ve Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.nin diğer bölümlerinin görüşleri ile farklı veya karşıt yönde olabilir. Bu belgede yer alan 
görüş ve düşünceler, Hisse Senedi Araştırma, Makroekonomik Araştırma, Teknik Analiz ve Strateji Bölümlerine ait olup, Eczacıbaşı Menkul 
Değerler A.Ş. yönetiminin görüşlerini temsil etmez. Bu belgenin hazırlanmasından sorumlu olan Hisse Senedi Araştırma, Makroekonomik 
Araştırma, Teknik Analiz ve Strateji Bölüm analist(ler)i, piyasa hakkında bilgi alabilmek, değerlendirebilmek  veya yorumlayabilmek 
amacıyla, satış/pazarlama veya diğer bölümlerle iletişim kurabilir.  Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler 
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu belge sadece bilgi amaçlı yayınlanmış olup, içeriğinin hiçbir bölümü alım-satım yönünde 
yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez. Burada yeralan  görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun 
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. 
Tüm hakları saklıdır. Bu belgenin hiçbir bölümü; Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş.'nin önceden yazılı izni alınmaksızın çoğaltılamaz, 
yayınlanamaz veya fotokopi, mekanik kopyalama ve elektronik ortam dahil olmak üzere hiçbir surette dağıtılamaz. 
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