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Haftaya Bakış 
 

Global ekonomide parasal genişleme tsunamiye dönüşürken, emtiada ayı piyasası 
sesleri geliyor… Peki ama neden? Moody’s hikayesi iyice ısınırken, gözler TCMB’de…   

Global parasal genişleme artık tsunamiye dönüştü… Önümüzdeki dokuz ayda piyasalara G-4 merkez 

bankalarından 1.3 trilyon dolar daha likidite akacak… Özetle, QE musluğu ancak 2014’ün başında ve yavaş 

tonda kısılabilecek, tamamen kapanması ise belki de 2014’ün ortalarına/sonuna doğru gerçekleşecek. Bu 

durumda, önümüzdeki dokuz ayda piyasalara G-4 merkez bankalarından 1.3 trilyon dolar daha likidite akacak. 

Hisse senedi piyasalarında kar satışları dışında trend değişikliği yaratacak bir gelişme kısa vadede beklenmemeli.  

Emtiada “ayı piyasası” sesleri… Hedge fonlar geçtiğimiz Şubat’ta kar satışlarına start vermişti. Altındaki kar 

satışlarının artık “trend düşüş” halini almaya başladığı gözleniyor. En son G.Kıbrıs’ın krizin faturasını karşılamak 

için altın rezervlerini kullanacağını açıklaması zora giren diğer ekonomilerin de benzer şekilde altın rezervelerine 

başvurabileceği endişesini doğurunca altında “ayı piyasası” formasyonuna gidişin yolu açıldı. ABD’deki zayıf 

tüketici güveni ve perakende satış rakamlarına Çin’den gelen zayıf büyüme verileri de eklenince emtiadaki 

görünüm bozuldu.  

FED yetkilileri konusacak... IMF ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini %2.0’den %1.7’ye çekti… Bu 

hafta 8 Fed yetkilisi konuşma yapacak, QE’lerden çıkış çağrılarına son gelen zayıf verilerin ardından ne derece 

ayar çekileceğini görmüş olacağız. Bu kapsamda hafta boyunca gelecek imalat sanayi verileri dikkatle takip 

edilmeli. Çarşamba açıklanacak Fed Bej Kitaptan da ABD ekonomisinin ne hızda ilerlediğini göreceğiz. Bu noktada, 

IMF’nin 2013’e ilişkin büyüme beklentisini %2.0’den %1.7’ye düşürdüğünü not edelim.     

İrlanda ve Portekiz’in kredi uzatım talebi Euro-bölgesi maliye bakanları tarafından kabul gördü, ancak 

Portekiz’in bütçe sorununu aşması gerekiyor. Bu aralar fazlaca Yunanistan konuşabiliriz. Slovenya’da 

parçalı hükümet yapısı olası banka kurtarma operasyonu öncesinde soru işareti. İspanya’nın bütçe ve 

reform konularını ağırdan alması tepki çekiyor… Özetle sorunlu Avrupa ülkeleri kanadında her an yeni bir 

gelişme olabilir. Bu noktada, İspanya’nın Perşembe günkü tahvil ihalesi izlenmeli. Data tarafında yarın 

Almanya’dan gelecek ZEW anketi önemli. Mevcut durum endeksi iyileşmeye devam edebilir ancak beklenti 

anketinde düşüş olası (euro-negatif).  

Borsa İstanbul’da Moody’s heyecanı… Yarın toplanacak TCMB PPK’nın politika faizlerini tüm ölçülerde 

25’er baz puan indirmesi bekleniyor (fiyatlarda)… Bir süredir katalist arayan Borsa İstanbul’a geçen Çarşamba 

Moody’s’ten gayet lezzetli bir havuç geldi. O günden bu yanda Borsa İstanbul gözünü yine zirvelerden ayırmamaya 

başladı. Konu barış süreci. Moody’s’e göre Barış Sürecindeki gelişmeler kredi notu açısından olumlu bir gelişme. 

Bu arada emtia fiyatlarındaki düşüş global piyasalar için negatif görünse de son 9 ayın dibine inen petrol fiyatları 

Türkiye’nin makro dinamikleri açısından gayet destekleyici.       

Makro tarafta geçen Perşembe açıklanan cari açık rakamlarından yeni bir bilgi almadık. Beklentilere çok yakın 

gerçekleşen cari açık ılımlı adımlarla genişliyor. Yarın yapılacak PPK toplantısında tüm ölçülerde 25 baz puanlık 

faiz indiriminin yolu açık. TCMB’nin faiz indirimi piyasaları destekler ancak anlamlı bir katalist olmaz. Bu durumda 

dönüp dolaşıp yine iki noktaya kilitleniyoruz. Barış süreci ve Moody’s. Petroldeki düşüş de göz ardı edilememeli.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Haftalık Makro Ekonomi ve 
Strateji Raporu 

15 Nisan 2013 Pazartesi 



 

Piyasalara Haftalık Bakış 
 

 15 Nisan 2013 

 
 

8    Sertan Kargın -   Tuncay Turşucu 2 

 
Yurtdışı Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
    

ABD S&P 500 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

S&P endeksi yeşil yükselen kanal içerisindeki seyrini koruyor.  S&P endeksinde 1560 seviyesinden geçen yeşil 

kanal çizgisi stop loss olarak alınırken, kanal içindeki seyrin sürmesi durumunda 1650 seviyelerine doğru yükseliş 

oluşabilir. S&P endeksinde ayrıca aşağıdaki uzun vadeli grafikten görüldüğü gibi  1576 seviyesindeki tarihi zirve 

direncinin de kırıldığı görülebilir.  

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

 

Kötü gelen ABD verileri sonrasında zayıflayan ABD dolarının etkisiyle eurodolar paritesi 1.3150 direncini test 

ediyor. Paritede etkili bir yükseliş oluşması için 1.3150 seviyesinin üzerinde seyirler göstermesi gerekli. Aksi 

durumda yeniden 1.30 seviyesine doğru gerileme görülebilir.  

 
USDYEN Paritesi Grafiği  

 

BoJ un parasal gevşeme adımının etkisiyle USDYEN paritesinin 101 direncine doğru yükseldiğini gördük. Grafiğin 

yukarı seviyelere gitmesi için USDYEN paritesinin 101 seviyesini geçmesi gerekli. Grafikten carry trade için pozitif 

sinyal çıkarıyoruz.  
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Brent Petrol – Kısa Vadeli Grafik 

 

Global büyümeye yönelik belirsizlikler petrolü baskılamaya devam ediyor. Brent Petrolün 102 seviyesinin üzerine 

yeniden yükselmekte başarısız kalması durumunda gerileme 90 dolar/varil seviyelerine doğru devam edebilir. 

Petroldeki düşüş global algılamalar için olumsuz olurken, Türkiye için pozitif.  

Altın Ons (USD) – Uzun Vadeli Grafik 

 

Altın merkez bankalarının satış yapacağı endişesi ile sert düşüş içerisinde bulunuyor. Daha önceden hedge fonlar 
kar satışları yapacağını açıklamıştı. Altın’ın uzun vadeli grafiğinde 1350 seviyesinden geçen ana kırmızı kanal 
çizgisi takip edilecek. Altın’ın kırmızı kanalı sonlandırması durumunda 2005 yılından bu yana devam eden yükseliş 
trendi sona ermiş olacak.  
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Yurtiçi Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
 

BIST 100 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

Endeks görüldüğü gibi ana yükseliş kanalı içerisinde trendini koruyor. 84000 seviyesi pozisyonlar için stop loss 

alınabilir. 84000 seviyesinin üzerindeki hareketler Endeksi 86800 seviyesindeki zirve direncine taşıyabilir.  

BIST 100 / ABD S&P Endeksi Göreceli Performans Grafiği 

 

BIST 100 endeksinin S&P endeksine rölatif grafiği, yeniden yükselen kanalın içine girerek, ABD piyasalarına 
kıyasla daha güçlü Türkiye piyasasının devam edebileceğini gösteriyor.  
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USD/TL -  Kısa Vadeli Grafik 

 

USDTL grafiği, yarınki Merkez Bankası toplantısında faiz indirimine yönelik beklentilerle yeniden 1.7940 seviyesine 
yükseliş gösterdi. Ancak faiz indiriminin etkisinin sınırlı olacağını bekliyoruz ve USDTL nin 1.7940 direncini 
kırmasını beklemiyoruz. Faiz kararları sonrasında USDTL 1.7940 seviyesine yükselemez ise tekrar 1.7730 
seviyesine gerileyebilir.  
 
Döviz Sepeti (0.5$+0.5€) Kısa Vadeli Grafik 

 

Döviz sepeti 2.06-2.07 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürüyor. Buna göre TL de önemli bir değerlenme yada 

değer kaybı gözlenmiyor.  
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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. Grafik %5.70 seviyelerinin gösterge faizde dip olabileceğini gösteriyor.  

 

Strateji  

BIST endeksinde Moody beklentisi katalist etkisi gösteriyor ve global piyasalara göre endekste pozitif ayrışma 

görülebilir. Stateji olarak mevcut pozisyonlar korunurken, Endeksin 84000 direncini kırması nedeniyle ilave 

pozisyonlar açılabilir. 84000 seviyesi pozisyonlar için stop loss alınabilir. Endeksin 86800 direncine gelmesi 

durumunda olası geri çekilmeye karşılık bir miktar kar satışı yapılabilir.  
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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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