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Haftaya Bakış 
 

Yatırım yapılabilir ülke notundan sonra TL piyasalarında hayat… Gözler 
Bernanke’de… 

 Gözler Bernanke’nin Çarşamba gerçekleştireceği senato sunumuna çevrildi… Fed FOMC tutanaklarına da 

dikkat… Bernanke’nin Çarşamba yapacağı senato sunumunda piyasalara göndereceği mesajlar çok önemli. Eğer 

Bernanke dengeli bir dil kullanır ve nötr bir duruş sergilerse, bu durumda QE’lerden çıkış stratejisini savunan Fed 

üyelerinin görüşleri piyasayı domine eder ve dolar güçlenir. Piyasalar memnun olmaz. Bernankenin gevşek bir dil 

kullanmasından piyasalar memnun olur. Aynı gün açıklanacak Fed FOMC tutanakları da bu aşamada çok önemli. 

 Avrupa ekonomisi resesyondan kurtulamadı… Gözler ilk etapta PMI ve IFO verilerinde… Sonra da AMB 

beklenecek… Bu hafta Mayıs PMI (Perşembe) ve IFO (Cuma) verilerine bakılacak ancak her iki verinin de 

resesyon görünümünü değiştirecek kalibrede gelmeyeceğini tahmin ediyoruz.  Draghi’nin Perşembe yapacağı 

basın toplantısı dikkatle takip edilecek. Toplantıda politika faiz indirimin yanı sıra “mevduat faizinin negatife” çekilip 

çekilmeyeceğine dair de ip uçları da aranacak. Eğer bu yönde bir sinyal alırsak piyasa halihazırdaki short euro 

pozisyonunu artırabilir ve bu da EURUSD paritesi üzerindeki düşüş baskısını kuvvetlendirebilir.  

 Japonya Merkez Bankası Çarşamba toplanacak... Tahvil alımları hızlandırılabilir çünkü 10 yıllık faizde sert 

bir yükseliş var… Japon bonolarında son günlerde görülen faiz yükselişinin önüne geçmek için BoJ muhtemelen 

Çarşamba günkü toplantıda tahvil alım programını öne çekerek hızlandıracak. Bu durumda Yen’deki zayıflama 

devam edecek ancak öte taraftan da hisse senetleri carry’den daha fazla beslenecek.  

 Para politikası hiç olmadığı kadar gevşek… TL’de değerlenme ve ekonomide yavaş toparlanma eğilimi 

devam ettiği sürece daha da gevşetilebilir… Mevcut makro veri seti, Moody’s’den gelen ikinci not artırımı ve 

buna paralel devamı beklenen sermaye akımları altında TCMB kanadında ek parasal gevşemeye açık kapı 

bırakmakta.  

 Piyasalarda balon mu oluştu? Henüz değil… ABD borsalarında gelinen seviyeler sadece likidite etkisinden değil 

doğrudan karlılıktan kaynaklanmakta ve dolayısıyla NY borsalarındaki ralliyi fundamental taraftan da teyit etmekte. 

Bu durumda, ABD borsalarının mevcut seviyelerinde balon oluşumundan söz etmek yanıltıcı olur. Yalnız bir 

gerçeği de atlamamak gerekir. O da şu: Şirketlerin bu başarısı büyük oranda maliyet azaltıcı ve verimlilik artırıcı 

operasyonel aksiyonlardan kaynaklandı. Eğer hisse senedi piyasaları aynı tempoda değer kazanmaya devam 

ederse bir noktada balon oluşumu başlayabilir. Zira yıl sonuna kadar piyasalara ek 1 trilyon dolar daha likidite 

girecek. Yani piyasalar şişecek. Kaldı ki ucuz Yen de carry işlemleri beslemekte.  
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Yurtdışı Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
    

ABD S&P 500 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

S&P endeksi dik yükseliş trendini koruyor. Yeşil kanal içerisindeki seyir korunduğu sürece S&P endeksindeki trendi 

yukarı yönde izliyoruz. Geri çekilmede 1645 seviyesini takip ediyoruz. Alttaki uzun vadeli grafikten görüldüğü gibi 

S&P tarihi zirvesini kırmış durumda. S&P nin bu kadar dik yükselişi paranın ABD ye gitmesinden dolayı BIST 

endeksi için tercih ettiğimiz bir senaryo değil.  

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

 

EuroDolar paritesi AMD nin ek parasal gevşeme sinyalleri ile euro aleyhine geriliyor. Grafik paritenin 1.2770 

desteğine gerileyebileceğini gösteriyor. 1.2770 seviyesinden tepkiler görebiliriz.  

 
USDYEN Paritesi Grafiği  

 

BoJ un parasal gevşeme adımının Japon Yeni üzerinde yarattığı dalga devam ediyor. Grafik 101 seviyesi 

üzerindeki hareketlerin pariteyi 111 seviyesine kadar taşıyabileceğini gösteriyor. USDJPY kurundaki bu hareket 

carry trade açısından global piyasalardaki ralliyi destekliyor.  
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Brent Petrol – Kısa Vadeli Grafik 

 

Grafik Brent petrolün bu hafta 97-98 seviyesindeki mavi çizgiye doğru gerileyebileceğini gösteriyor. Yükselişin 

güçlenmesi için 106 seviyesinin geçilmesi gerekiyor.  

Altın Ons (USD) – Kısa Vadeli Grafik 

 

Altın FED in çıkış söylemlerinden olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Grafik Altının 1300 seviyelerine 
gerileyebileceğini gösteriyor.  
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Yurtiçi Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
 

BIST 100 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

Endeks not artırımının ardından gelen kar satışlarıyla 91300 seviyesi üzerinde tutunamadı. Endeksin 91300 

seviyesi üzerine yükselmekte başarısız kalması durumunda 88800 seviyesindeki yatay desteğine gerileme riski 

bulunuyor. Ancak bu geri çekilmeler yükselen kanalın içinde düzeltme hareketi olarak algılanmalı ve alım yönünde 

değerlendirilmeli.  

BIST 100 Endeksi (Döviz Sepeti bazında) 

 

Döviz sepeti bazında Endeks grafiği daha önceden kırmayı başardığı yeşil destek çizgisinin altına gerilemesi 

durumunda Endeksteki satış baskısı bir süre daha devam edebilir.  
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BIST 100 / ABD S&P Endeksi Göreceli Performans Grafiği 

 

BIST 100 endeksinin S&P endeksine rölatif grafiği, önümüzdeki günlerde ABD piyasalarında kıyasla daha zayıf 
Türkiye piyasası görülebileceğini gösteriyor. Mavi çizginin kırılması durumunda negatif ayrışma belirginleşecektir.  
 
USD/TL -  Kısa Vadeli Grafik 

 

TCMB nin 50 baz puan faiz indirmesinin ardından USDTL kuru 1.8250 direncini kırarak 1.86 – 1.8750 direnç 
bölgesine yükselişini koruyor. Grafik USDTL de yükselişin devam edebileceğini göstermekte.  
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Döviz Sepeti (0.5$+0.5€) Kısa Vadeli Grafik 

 

TCMB nin faiz indiriminin ardından TL deki değer kaybı sepet bazında da devam ediyor. Sepet 2.04-2.09 aralığını 

terkederek yeni bir bant arayışı içinde bulunuyor. Yeni band için alt sınır 2.09 olacak gibi görünmekte. Grafik TL 

deki değer kaybının bir miktar daha devam edebileceğini işaret ediyor.  

 

Strateji  
 

Uzunca zamandır fiyatlanan not artırımının gerçekleşmesi sonucunda piyasalarda bir miktar geri çekilme 

bekleniyor. Nitekim endeks 91300 desteğini kırmış görünüyor. Endeksin 91300 seviyesinin altına gerilemesi 

nedeniyle pozisyonlar azaltılabilir. Teknik olarak beklediğimiz 88800-89000 seviyelerine gerilemesi durumunda 

yeniden alım yönünde hareket edilebilir. Endeks bu seviyelere gerilemeksizin 91300 seviyesinin üzerine yükselirse 

tekrar sınırlı alım yapılabilir ve 93000 seviyesinin üzerine alımlar ağırlıklı bir düzeye çekilebilir.  
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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 
 
Halit Ziya Bulvarı  
Kayhan İş Hanı No:42 K: 4 Da: 401  
Konak 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 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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