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Haftaya Bakış 
 

Draghi, TCMB ve Moody’s… 

 Fed para politikasında yeni iletişim stratejisine geçti… QE’lerin hızını ön plana çıkararak “yeni bir iletişim 

stratejisine” geçen Fed’in “QE hızına ilişkin ilerleyen dönemde yapacağı değişiklikler artık yeni bir para politikası 

enstrümanı” olarak işlev görecek. Sonuç olarak, 85 milyar dolarlık tahvil alımlarının 2013 boyunca devam edeceği 

yönündeki görüşümüzü koruyoruz. Bizce, QE musluğu ancak 2014’ün başında ve yavaş tonda kısılabilecek, 

tamamen kapanması ise belki de 2014’ün ortalarına/sonuna doğru gerçekleşecek. 

 AMB Başkanı Draghi yeni gevşeme adımlarına Banka’nın kapılarını ardına kadar açtı… Geçen hafta yapılan 

AMB toplantısı sonrasında Başkan Draghi söylemleri ile yeni gevşeme adımlarına kapıları açtı. AMB politika 

faizinin Temmuz’da %0.25’e çekilerek Fed faizi ile eşitleneceğini düşünüyoruz. Mevduatta ise negatif faizin yakın 

vadede gerçekleşmeyeceği görüşündeyiz.   

 Global makro ajanda bu hafta zayıf, bilanço akımı da artık yavaşlıyor… Fed bölge başkanlarının 

konuşmaları ve İspanya’nın reform programı takip edilecek… Haftaya Çin’de son iki yılın en düşük seviyesinde 

gelen HSBC Hizmetler PMI verisiyle başladık. Çin’de Çarşamba açıklanacak ihracat ve ithalat artış hızının da ivme 

kaybetmesi bekleniyor. Yani Çin’de yavaşlama senaryosu güç kazanıyor. Euro-bölgesinden gelecek Hizmetler PMI 

verilerinin final değerlerinde revizyon beklentisi yok. ABD’de haftalık işsizlik sigortası başvuruları ve stok verileri 

dışında önemli bir makro veri gözlenmiyor ancak Fed bölge başkanlarının konuşmaları yakından takip edilmeli. 

Bugün TSİ 16:00’da AMB Başkanı Draghi konuşacak, geçen Perşembe yaptığı konuşmanın üzerine çok fazla 

birşey eklemeyeceğini tahmin ediyoruz. Avrupa’da ise İspanya ve İtalya’nın tahvil ihaleleriyle Almanya’nın üretim, 

fabrika sipariş ve dış ticaret verileri radar ekranında olacak. Bu arada “Çarşamba İspanya Başbakanı Rajoy yapısal 

reform programını ve gelecek yıllarda uygulanacak mali tedbirleri” açıklayacak.    

 Yeni faiz indirimi kapıda… Moody’s beklentisi kuvvetlendi... İçeride TCMB nin gevşemeye devam edeceğini ve 

16 Mayıs tarihindeki PPK toplantısında tüm ölçülerde 25 baz puan faiz indirimine gidebileceğini bekliyoruz. Diğer 

yandan piyasalarda Moody’s beklentisinin iyice güçlendiğini ve piyasaların Mayıs ayı sonuna kadar Moodys den 

açıklama bekleyeceğini düşünüyoruz. Ayrıca Çarşamba günü açıklanacak Sanayi üretiminin yine zayıf geleceğini 

tahmin ediyoruz.  
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Yurtdışı Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
    

ABD S&P 500 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

S&P endeksi alttaki uzun vadeli grafikten görüldüğü gibi 1576 seviyesindeki tarihi zirvesinin üzerine yükselmeyi 

başardı. Bu seviyenin üzerindeki hareketleri S&P endeksi için yukarı yönde takip ediyoruz. Kısa vadeli grafikte ise 

yeşil kanalın içindeki seyir korunduğu sürece yukarı trend devam edecektir. Piyasalarda FED in tahvil alımlarına 

2013 yılı sonuna kadar devam edeceği beklentisi hakim. S&P endeksindeki bu olumlu seyir global piyasalar için 

pozitif. 

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

 

EuroDolar paritesinin önümüzdeki hafta 1.2960-1.3250 bandındaki seyrini korumasını bekliyoruz. Paritede etkili bir 

seyir oluşması için bu bandın dışına çıkması gerekli. 

 
USDYEN Paritesi Grafiği  

 

BoJ un parasal gevşeme adımının Japon Yeni üzerinde yarattığı dalganın durduğunu gözlüyoruz. Grafik paritenin 

bir süre 95-101 arasında dalgalanabileceğini gösteriyor. Grafiğin yukarı seviyelere gitmesi için USDYEN paritesinin 

101 seviyesini geçmesi gerekli. Bu ise Japon tahvillerinden de para çıkışı olması durumunda mümkün olabilecek 

gözüküyor. Bunun yakın vadede olmasa bile riskli bir senaryo olduğunu belirtmek isteriz.   
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Brent Petrol – Kısa Vadeli Grafik 

 

Brent petrolde grafik mavi yükselen çizginin üzerinde kaldıkça büyümeye yönelik genel algılamalar daha fazla  

bozulmayacaktır. Aksi durumda bu durum global piyasaları bozabilir.  

Altın Ons (USD) – Uzun Vadeli Grafik 

 

Altın’ın kırmızı kanalı sonlandırması durumunda 2005 yılından bu yana devam eden yükseliş trendi sona ermiş 
olacak. Tepkinin güçlenmesi için 1500 seviyesinin geçilmesi gerekli. Kanal desteği 1360 seviyesinde.  
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Yurtiçi Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
 

BIST 100 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

Endeks geçen hafta 86800 tarihi zirvesini kırarak yeni rekorlar oluştururken ana trendini korumaya devam ediyor. 

Teknik olarak 86800 seviyesi üzerindeki hareketleri yükseliş yönünde takip ediyoruz. Bu nedenle endeks ana kanal 

içerisinde kaldıkça pozisyonlar korunmalı. Geri çekilmelerde 86800 seviyesi ana destek olarak takip edilecek.  

BIST 100 / ABD S&P Endeksi Göreceli Performans Grafiği 

 

BIST 100 endeksinin S&P endeksine rölatif grafiği, yatay mavi direnç çizgisinin kırılması durumunda, ABD 
piyasalarına kıyasla daha güçlü Türkiye piyasasının devam edebileceğini gösteriyor. Kırmızı trend çizgisinin 
sonlanması ve yatay desteğin altına sarkması durumunda ise rölatif olarak negatif ayrışma sürecine gireceğiz.  
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USD/TL -  Kısa Vadeli Grafik 

 

USDTL grafiği, 1.7940 desteği üzerinde 1.80 seviyesine doğru dalgalanmalar oluşabileceğini gösteriyor. 1.7940 
desteğinin altında ise 1.78 seviyesine kadar gevşeme görülebilir.  
 
 
Döviz Sepeti (0.5$+0.5€) Kısa Vadeli Grafik 

 

Döviz sepetinde 2.06-2.09 arasındaki seyir korunuyor.  
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Gösterge Tahvil Faiz Grafiği  Uzun Vadeli Grafik 

 

TCMB nin faiz indirimi ve son konuşmalarında gevşek politikanın devam edeceği mesajının verilmiş olmasının 

etkisiyle tahvil faizleri dipleri gördü. Faizlerdeki gevşek seyirler önümüzdeki günlerde devam edebilir. 4.40 kanal 

desteği takip ediliyor. Endeks pozitif.  

 

Strateji  

BIST endeksinde ana yükseliş trendi korunurken Moody’s beklentisi Endekste gerilemelerin sınırlı kalmasına neden 

olmakta. Her zaman olduğu gibi ABD S&P endeksinde etkili bir geri çekilme olmadığı sürece BIST endeksindeki 

seyrin korunabileceğini düşünüyoruz. BIST 100 endeksi 86800 zirvesini geçti ve bu seviyenin üzerindeki hareketleri 

yukarı yönde takip edeceğiz. Buna göre piyasa stratejimizde 88500 seviyesi kısa vadede stop loss alınabilirken, 

86800 seviyesinin ise nihai stop loss alınmasında fayda var. Mevcut pozisyonlar Endeks 88500 seviyesi üzerinde 

oldukça tutulabilir. Ayrıca zirvenin üzerinde olması nedeniyle portföylerdeki hisse oranı ağırlıklı düzeyde tutulmalı. 

Pozisyonsuz kalan portföyler yeni alım için 90000 seviyesinin geçilmesini beklemeli.  
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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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