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Haftaya Bakış 
 

Birkaç hafta/ay sürecek dalgalı bir piyasa ortamına giriyoruz…   

 Bernankenin konuşmasının ardından piyasalar yeni bir döneme girerken risk primi yeniden fiyatlanıyor… 

Bernanke’nin açıklamaları parasal daralma değil parasal genişlemenin yavaşlatılmasıdır. Kaldıki yavaşlama olsa 

dahi piyasalara yıl sonuna kadar 1 trilyon dolar daha likidite girecek. Bernanke’nin ve güvercin Dudley ve Yellen’nin 

18-19 Haziran tarihindeki FED toplantısına kadar takvimlendirilmiş konuşmaları bulunmuyor. Buna bağlı olarak 

piyasalarda denge arayışları devam edebilir, volatilite artabilir. 

 Global piyasalardaki yeni yatırım paradigması... Güçlü Dolar ve Güçlü ABD Borsası... Negatif getirilerin 

oluştuğu tahvil piyasalarını dikkate aldığımızda doyurucu getiri arayışları güçleniyor. Fiyat performansı, temettü 

imkanları ve kredi riski açısından en uygun piyasa olarak ABD hisse senedi piyasaları ön plana çıkıyor. Bu nedenle 

gelecek dönemde ABD Doları güçlenirken, yine güçlenen ABD piyasaları görebiliriz. Ancak bu gelişmekte olan 

ülkeler için iyi bir haber olmayacak.  

 Japonyada tahvil faizleri takip edilecek… Japon bonolarında görülen faiz yükselişinin devam etmesi durumunda 

Nikkei daha fazla huzursuz olacaktır. Bu durum Dolar Yen paritesini aşağı doğru çevirebilirken, bu gelişme carry 

trade için kötü haber olabilir.  

 Çarşamba AB komisyonu iktisadi tavsiye raporunu açıklayacak… Haziran’da yapılacak Liderler zirvesi 

öncesinde muhtemelen Avrupa ekonomisinin halen resesyonun pençesinden kurtulamadığına dikkat çekilecek. 

Çare olarak da bütçe politikalarının gevşetilmesi ve büyüme odaklı yapısal reformaların hayata geçirilmesi 

önerilecek. 22 Eylül’de seçime gidecek olan Merkel’in bütçe politikalarının gevşetilmesine pek ses çıkarmayacağını 

düşünüyoruz. Zayıf büyüme karşısında bozulan bütçe dengesi ve devam eden faiz indirimleri (muhtemelen 4 

Temmuz’daki toplantıda AMB’ından bir 25 baz puan daha indirim göreceğiz) güçlü dolar demek. Data tarafında 

Perşembe açıklanacak Euro-bölgesi eğilim anketlerinden hafif iyileşme görebiliriz ancak sözkonusu iyileşme 

resesyondan çıkış sağlayacak kalibrede olmayacak gibi. ABD’de gözler güven anketleri ve 1Ç büyüme 

tahminlerinin 2. Revizyonunda olacak. Perşembe açıklanacak 1Ç Büyüme tahminlerinin %2.5’den sınırlı ölçüde 

aşağı revizyonu olası. Yarın açıklanacak Tüketici Güveni ve Cuma açıklanacak Chicago PMI Mayıs verilerinde hafif 

artış ve Michigan Tüketici endeksinde ise hafif düşüş olası. Bu durumda ABD’de goldilocks havası devam eder.  

 Dış ticaret Verileri takip ediliyor... Cuma açıklanacak Nisan dış ticaret verilerinde çok düşük ihracat ve ithalat 

artışlarıyla 6.5 milyar dolarlık açık rakamı göreceğimizi düşünüyoruz ki bu rakam Mart’taki 7.4 milyar dolarlık açık 

rakamıyla karşılaştırıldığında ekonomik aktivite açısından pek de umutlu bir görünüm çizmiyor.   
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Yurtdışı Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
    

ABD S&P 500 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

Bernankenin konuşması sonrasında satış baskısı S&P endeksinde görülsede beklenildiği kadar güçlü olmadı. 

Ancak satışların devamı durumunda 1600 seviyesindeki kanal çizgisine gerileme olabilir. Yeşil kanal içerisinde 

hareket ettikçe S&P endeksini yukarı yönde izliyoruz.  

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

 

Avrupa tarafından bozulan bütçe dengeleri ve faiz indirimleri güçlü Doları işaret etmekte. Bu nedenle 1.2770 

seviyesinin altına gerilemesi önümüzdeki dönemde beklenebilir. Yukarıda ise 1.30 seviyesinin üzerine fazla 

tutunamadığı görülüyor.  

 
USDYEN Paritesi Grafiği  

 

Bernankenin konuşması ve Japon bono faizlerinin yükselmesi USDYEN paritesinde yeniden 101.5 seviyesinin 

altına gerileme yaratmış görünüyor. 101.5 seviyesinin üzerine yükselmesi durumunda tekrar 110 seviyesine doğru 

hareketlilik görülebilir. Ancak 101.5 seviyesi altındaki seyirler Yen’de güçlenme baskısı yaratabilir. Paritenin 

yeniden yukarı yönlü hareket etmesini bekliyoruz.  
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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 1300 seviyesi üzerine taban oluşturmaya çalışıyor. Ancak grafiğin güçlenmesi için 1600 seviyesinin üzerine 
yükselmesi gerekli.  
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Yurtiçi Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
 

BIST 100 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

Endeks geçen haftadan bu yana kanal çizgisini geçemedi ve bir miktar zayıflıyor. Endeksin güçlenmesi için 93000 

seviyesinin geçilmesi gerekli. Bu hafta aşağıda 90000 desteği takip edilebilir. 90000 desteğinin altında satış baskısı 

artacaktır ve bu durumda 88800 seviyesine doğru baskı oluşabilir. 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 ince yeşil destek çizgisinin altına gerilemesi 

durumunda Endeksteki satış baskısının artabileceğini gösteriyor. Grafik şuanda kritik bir noktada.  
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BIST 100 / Gelişmekte Olan Ülkeler Göreceli Performans Grafiği 

 

Grafik BIST endeksinin gelişmekte olan ülkelere kıyasla güçlü görünümünü genel olarak koruduğunu gösteriyor. 
Ancak son haftalarda gelişmekte olan piyasalara paralel bir seyir sözkonusu. Türkiye kendisini ayrıştıracak yeni bir 
hikaye oluşturursa grafik yukarı trendini koruyacaktır.  
 
USD/TL -  Kısa Vadeli Grafik 

 

USDTL  kuru 1.8570 direncini geçmekte güçlük çekiyor.  Grafiğin güçlenmesi için 1.8570 direncinin geçilmesi 
gerekli. Diğer yandan 1.84 desteğinin kırılması durumunda ise aşağı yönlü seyir güçlenebilir. Şu an için 1.84-1.86 
aralığında yatay seyir gösteriyor. 
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Döviz Sepeti (0.5$+0.5€) Kısa Vadeli Grafik 

 

Döviz sepeti grafiği, TL deki değer kaybının 2.12 seviyesinde durduğunu gösteriyor. Grafik 2.12 nin üzerine çıkması 

durumunda TL deki değer kaybıda hızlanacaktır. Ancak şu aşamada TL de yatay bir seyir hakim.  

 

Strateji  
 

Piyasalarda önümüzdeki bir kaç hafta volatil seyirler görebiliriz. Buna bağlı olarak Endeks 93000 direncini 

kırmadıkça portföylerdeki hisse oranını sınırlı tutmak sağlıklı olacaktır. Endeksin 90000 seviyesini kırması ve altına 

yerleşmesi durumunda ise pozisyonlar kapatılabilir yada iyice azaltılabilir.  
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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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