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Haftaya Bakış 
 

ABD’de bilaço sezonu açılırken gözler yine Fed tutanaklarında… BİST katalist 
arıyor…   

 Fed politikalarına ilişkin beklentimizi koruyoruz… Fed’in  çıkış stratejisini ancak Aralık’ta açıklayabileceğini ve 

2014’ün başında yürürlüğe koyabileceği düşüncemizi koruyoruz. QE musluğu kademeli kısılacak, tamamen 

kapanması ise belki de 2014’ün ortalarına/sonuna doğru gerçekleşecek. Çarşamba akşamı açıklanacak FED 

tutanakları haftanın kilit verisi olabilir.  

 BoJ’dan agresif genişleme geldi... BoJ’un brüt tahvil alımı yıllık 60-70 trilyon Yen (600-700 mia dolar), net tahvil 

alımı ise 50 trilyon Yen gibi muazzam bir rakama çıkabilecek. Yani Japonya’dan “parasal tsunami” gelecek. Bu 

durumda Japon yatırımcı Yen cinsi tahvillerden kaçabilir ve Yen’de kontrolsüz düşüş riski doğabilir. USDJPY’de 

100 seviyesi test edilecek gibi.   

 AMB ise herhangi bir taahütte bulunmaktan kaçınıyor ancak Mayıs’ta faiz indirimine de kapıyı araladı… 

Eğer Nisan boyunca gelecek PMI ve diğer beklenti endekslerinde daha fazla zayıflama gerçekleşirse, 2 Mayıs’taki 

toplantıda AMB 25 baz puanlık faiz indirimine gidebilir.  

 Avrupa kanadında riskler şimdilik görülmüyor...  İtalyada siyasi belirsizlikler sürerken ve Portekizde gözler 

bütçedeyken, AMB nin finansman kolaylıkları ve BoJ un parasal gevşemesi risklerin üzerini şimdilik örtüyor. İtalyan 

10 yıllık tahvil faizleri halen kritik eşik %5 in altında.  

 Bu hafta data akışı oldukça yavaş, ABD’de bilanço sezonu bugün açılıyor… Çin’den gelecek enflasyon ve dış 

ticaret rakamları ve IMF’nin dünya ekonomik görünüm raporu takip edilecek. Bernanke başta olmak üzere pekçok 

Fed bölge başkanının konuşmalarını izeleyeceğiz. Hafta sonuna doğru Euro-bölgesi Maliye Bakanları toplantısı 

gündeme gelecek. Ajanda kalabalık ancak rüzgar estirecek gibi de görünmüyor. Cuma AMB bankaların LTRO geri 

ödeme tutarını açıklayacak, paritede etkili olur. Cuma ABD’de açıklanacak Mart Perakende satışlarındaki olası ufak 

bir düşüş, Michigan Endeksindeki ufak artışla dengelenebilir (euro-nötr). Bugün Alcoa bilançosuyla açılacak olan 

ABD bilanço sezonu Cuma JP Morgan ve Wells Fargo bilançolarıyla hızlanacak. 

 Yurtiçinde 16 Nisan PPK toplantısı beklenirken, gözler bu hafta için Hazine ihaleleri ve cari açık verisinde... 

16 Nisan’daki PPK toplantısında TCMB’nin Reel Efektif Kura nasıl bir tepki vereceğinin kestirmek çok güç ancak 

toplantı tarihine kadar sepet kur 2.05-2.06 bandını yeniden zorlamaya başlarsa %5.50 olan politika faizinde 25 baz 

puanlık indirimi masaya yatırabilir. hafta başında yapılacak 2015 ve 2018 vadeli sabit kupon ödemeli ve 2022 

vadeli TÜFE endeksli tahvillerin ihalelerinde gelecek sonuç TCMB’nin politka dilini etkileyebilir. Zayıf sonuçlar faiz 

indirimine dair yeni güvercin sinyallere gerekçe oluşturabilir. Perşembe açıklanacak Şubat Cari Denge verisi ise 5.2 

milyar dolarlık açıkla ılımlı bir görünüm verecek. Böyle bir bileşim faiz indirimi için PPK’nın elini rahatlatır. Cuma ise 

TCMB Beklenti anketinden enflasyon tahminlerinin yükseldiğini görebiliriz. Yüksek artış PPK’yı düşündürebilir.       
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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 1545 seviyesinden geçen yeşil çizgi üzerindeki 

hareketler 1577 seviyesinden geçen bordo renkli kanal direncinin tekrar test edilmesini sağlayacaktır. S&P 

endeksinde yeşil kanal çizgisi stop loss olarak izlenebilir. 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 faiz grafiği  

 

ABD 10 yıllık faizleri kritik %1.9 seviyesinin altına geriliyor. Grafik faizlerdeki düşüşün devam edebileceğini 

gösterirken bu durum riskli varlıklardan yeniden risksiz varlıklara kaçış olarak algılanabilir. Hisse senedi piyasaları 

için negatif bir görüntü.  

Euro / Dolar Paritesi - Kısa Vadeli Grafik 

 

Kötü gelen ABD verileri sonrasında zayıflayan ABD dolarının etkisiyle eurodolar paritesinde 1.30 seviyesinin 

üzerine yükselme çabası görülüyor. 1.30 seviyesinin üzerindeki hareketler pariteyi 1.3150 seviyesindeki direnç 

çizgisine taşıyacaktır. Çarşamba günü açıklanacak Fed tutanakları parite üzerinde önemli olacaktır.  
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USDYEN Paritesi Grafiği  

 

Geçen haftanın en önemli gelişmesi Japon Yeninde yaşandı. BoJ piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir parasal 

gevşeme programı açıkladı ve sonucunda Yen de değer kaybı hızlandı.  USDYEN paritesi 95 direncini kırdı ve 101 

direnci test edilecek görünüyor. Carry Trade açısından hisse senetleri piyasaları için pozitif bir görüntü.  

 
Brent Petrol – Kısa Vadeli Grafik 

 

Global büyümeye yönelik belirsizlikler petrolü baskılamaya devam ediyor. Brent petrol 106 desteğinin altına 

gerilemiş durumda. Petrolde 106 desteğinin altındaki seyirler 102 desteğine kadar devam edebilir. 
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Altın Ons (USD) – Kısa Vadeli Grafik 

 

Altın 1540-1550 seviyelerindeki hem yatay hemde alçalan kanal desteklerine geriledi ve kritik destek noktasından 
tepki verdiği görülüyor. 1550 seviyesindeki yatay destek Altında önemli bir seviye olabilir. Bu seviyenin altına 
gerilemeler 1475 seviyesine kadar devam edebilir. Altında yukarı seyir başlaması için 1630 seviyesinin üzerine 
yükselmesi gerekli. 

 

Yurtiçi Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
 

IMKB 100 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

Endeks görüldüğü gibi ana yükseliş kanalı içerisinde düzeltme gerçekleştirdi. Satışlar şimdilik 82000 seviyesindeki 

kırmızı yatay destekde durmuş görünüyor. Tepki verilen yer aynı zamanda kanal desteğinin geçtiği 81600 

seviyesine oldukça yakın. Tepkinin güçlenmesi için 84000 yatay direnci geçilmeli.81600 stop loss alınarak pozisyon 

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

 

IMKB endeksinin S&P endeksine rölatif grafiği, kırmızı çizgi üzerinde kaldığı sürece ABD piyasalarına kıyasla daha  
güçlü Türkiye piyasasının devam edebileceğini gösteriyor.  
 
USD/TL -  Kısa Vadeli Grafik 

 

USDTL grafiği, 1.7940 desteğinin altına gerileyerek, 1.7730 seviyesini işaret ediyor. USDTL yeniden 1.7940 
seviyesinin üzerine yükselemez ise gerileme 1.7730 a devam edebilir. 16 Nisandaki TCMB toplantısında faiz 
indirimi gelmesi durumunda yukarı yönlü tepkiler görülebilir.   
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Döviz Sepeti (0.5$+0.5€) Kısa Vadeli Grafik 

 

Döviz sepeti yeniden 2.06 desteğinin altında seyrediyor. 2.06 seviyesinin altındaki seyirler Döviz sepetini 2.0450 

desteğine düşürebilir. Sepette 2.06 altında seyirin sürmesi durumunda TCMB den faiz indirimi gelebilir.  

TL Japon Yeni Paritesi Grafiği  

 

TLJPY kurunun önemli ve uzun vadeli bir alçalan kanalını sonlandırdığını görmekteyiz. Bunda yukarıda belirttiğimiz 

BoJ un parasal gevşemesinin büyük etkisi var. Japon Yeninde yaşanan carry trade rüzgarının TL yide etkilediği 

gözleniyor. Yurtiçi piyasalar için pozitif.  
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Gösterge Tahvil Faiz Grafiği  Uzun Vadeli Grafik 

 

Gösterge tahvil faizi grafiği faizdeki yükselişin kanal direncinden geri döndüğünü ve düşen kanaldaki seyrini 

koruduğunu gösteriyor. Grafikten %6.44 seviyelerinden tahvilde alıcıların geldiği gözlenmekte.  

 

Strateji  

BIST endeksinde katalist yoksunluğu bulunuyor. Moody’s den beklenen açıklamanın gelmemesi, zayıf büyüme ve 

yüksek enflasyon endeksteki iştahı etkilemiş görünüyor. Ancak kur ve faizdeki seyirler Endeksteki düşüşün kar 

satışı olabileceğini işaret etmekte. Endekste 82000 seviyesi stop loss alınarak sınırlı alım yapılabilir. Ağırlıklı alımlar 

için ise 84000 direncinin kırılmasını beklemek gerekli. Çarşamba günkü FED toplantı tutanakları haftanın kritik 

gündemi.  
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Bu dokümanda yer alan tüm bilgi ve veriler, güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan elde edilmiştir. Makroekonomik 
Araştırma Bölümü 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, Makroekonomik Araştırma bölümüne ait olup, Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. yönetiminin 
görüşlerini temsil etmez. Bu belgenin hazırlanmasından sorumlu olan Makroekonomik Araştırma Bölümü 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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