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Haftaya Bakış 
 

İçeride enflasyon dışarıda ABD ISM ve tarımdışı istihdam verileriyle AMB’nın faiz 
kararı “market mover”… Likidite detoksuyla piyasalar 2Y’da “Büyük Rotasyon” 
hazırlığında… 

 Piyasaların gözü Çin MB ve FED üzerinde kalmaya devam edecek... Önceki hafta Çin de ortaya çıkan likidite 
sıkışıklığının piyasalar üzerindeki ağırlığı henüz dinmedi ve bu durum Asya piyasaları için olumsuz.  

 FED’in enflasyon endişesi... FED Başkanı Bernanke’nin FOMC toplantısındaki konuşmaları, FED’in dev tahvil 
stoğunun enflasyon yaratacağından endişe ettiğini gösteriyor. Bunun anlamı her ne kadar datalara bağlı olsada 
FED tavhil stokunu azaltmak istiyor ve piyasalar bunu şahin bir yaklaşım olarak algılıyor. Sonuçta piyasalar 
üzerindeki FED gölgesi baskı yaratmaya devam edecektir.  

 Portföylerin “Büyük Rotasyona” hazırlandığını düşünüyoruz... FED ile başlayan bu yeni dönemde, “likiditesi 
düşük ve düşük kaliteli ancak yüksek getiri imkanı” sağlayan varlık sınıflarından (yani pekçok gelişmekte olan 
piyasadan - GOP) “likit ve yüksek kaliteli” varlık sınıflarına (ABD başta olmak üzere gelişmiş piyasalara) göç 
yaşanacak. Sadece “likidite ve korkudan” beslenen altın ise bu kriterlere uymadığı için kaybeden sınıfında kalmaya 
devam edecek gibi. Ve en önemlisi olağanüstü bol likiditeyle rafa kaldırılan “vade/durasyon” analizleri yeniden 
masaya gelecek ve portföylerin “durasyonu muhtemelen kısalacak”. Bu kesinlikle bir ayı piyasası hali değil. Ancak, 
portföylerin büyük bir rotasyondan geçeceği anlamına geliyor. Ve böyle bir rotasyon elbette sessiz sedasız 
olmayacak. “Gürültülü (volatil)” olacak. Özellikle GOP’larda. Bu rotasyonda hiç kuşkusuz Wall Street kazançlı 
çıkacak zira likidite ve kalite orada. GOP’ların NY borsası karşısındaki kan kaybı ve relatif performaslarındaki 
zayıflama devam edecek. Böyle bir Rotasyon elbette piyasalarda başta da söylediğimiz gibi dalgalanma getirecek 
fakat asıl büyük dalgalanma tahvil piyasalarında yaşanacak. ABD tahvil piyasasının “Fed tapering (QE’leri ayarlı 
yavaşlatma)” sürecine ilişkin fiyatlamayı tamamladıktan sonra istikrar kaznaması en olası senaryo ki bu yöndeki ilk 
işaretleri de geçen hafta sonuna doğru almaya başladık. Yani, ABD tahvillerinin relatif performansı da GOP’ları 
ezmeye devam edecek.  

 AMB faiz kararı için Perşembe toplanıyor… Baz senaryomuz faizlerin sabit tutulacağı yönünde. Eğer AMB 
güvercin söylemlerini aynen korursa EURUSD paritesinde yeni satışlar görülebilir. Sürpriz faiz indirimi ise euro 
üzerinde satış baskısı yaratır.  

 Bu hafta ABD’de açıklanacak ISM ve tarımdışı istihdam verileri “market-mover”… Cuma açıklanacak Haziran 
tarımdışı istihdamın 175bin artış göstermesi olası. Böyle bir rakam, yıl sonunda start alacak QE yavaşlama 
senaryosuyla da uyum gösterir.  

 Yüksek gelmesi beklenen enflasyon hafta ortasında dalgalanma yaratabilir... Bu hafta gözler Çarşamba 
açıklanacak Haziran enflasyon ve Perşembe açıklanacak Reek Efektif Kur Endeksinde olacak. Yıllık enflasyonun 
%6.5’den %7.5 düzeyine yükselmesini bekliyoruz. Yıllık enflasyonun %7.7’nin üzerine çıkması ise tahvilde satış 
getirebilir. Reel Efektif Döviz Kurunun muhtemelen müdahale sınırı olan 116 endeks seviyesinin altına gerilediğini 
göreceğiz.  
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Yurtdışı Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
    

ABD S&P 500 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

Bernankenin açıklamaları sonrası S&P endeksi kısa vadeli yeşil yükselen kanalını kırdı. Son geldiği noktada 1576 
seviyesindeki mavi yatay desteğin üzerinde kalıp kalamacağı izlenecek. Mavi yatay çizgi aşağıdaki uzun vadeli 
grafikte de görüleceği gibi önceki zirve seviyesi olması bakımından önemli. S&P endeksinin mavi çizgi üzerinde 
tutunması global piyasalarda da satış baskısının durmasını yada yavaşlamasını sağlayabilir. Ancak Grafiğin mavi 
çizgiyi kırması halinde S&P endeksi 1530 desteğine doğru gerilerken, global piyasalarda ise baskı artacaktır.  

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

 

Grafik paritenin 1.30 seviyesindeki desteğini kırması durumunda 1.2750 seviyesine doğru geri çekilme olabileceğini 
gösteriyor. Bu nedenle 1.30 seviyesini dikkatle izliyoruz. Ayrıca temel olarak, EURUSD paritesinin 3Ç dönemi 1.28 
ve 4Ç dönemi ise 1.27 seviyesinde tamamlamasını bekliyoruz.  

 
ABD Doları Endeksi  

 
FED açıklamaları sonrasında ABD dolarının değer kazanma süreci devam ediyor. Grafik ABD dolarındaki değer 
kazanmanın 85 seviyesindeki üst kanal çizgisine kadar devam edebileceğini gösteriyor. ABD dolarındaki güçlenme 
içeride USDTL üzerinde de yukarı yönlü baskı yaratıyor.  
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Yurtiçi Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
 

BIST 100 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

Endekste kısa vadede düşüşün ardından 70000 seviyesinin etkili destek olduğu görülüyor. Genel olarak 70000 
seviyesinin üzerindeki seyrin korunması durumunda Endeksin güçlenmesi ve yukarı seviyeleri zorlaması 
beklenebilir. Diğer yandan Endeksin güçlenmesi için ise 80000 seviyesinin üzerine yükselmesi gerekli. Diğer 
yandan Endekste 73000 seviyesinden geçen uzun vadeli trend çizgisinin (alttaki grafik) korunması ise teknik olarak 
olumlu bir görünüm.  

BIST 100 Endeksi – Uzun Vadeli Grafik 
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BIST 100 / ABD S&P Endeksi Göreceli Grafik  

 

BIST 100 endeksinin S&P endeksine rölatif grafiği, kanal desteğinden tepki gerçekleştirdi. Grafiğin kanal içinde 
kalması durumunda ABD piyasalarına kıyasla paralel veya bir miktar daha güçlü Türkiye piyasaları görebiliriz. 
 
USD/TL -  Kısa Vadeli Grafik 

 

USDTL 1.96 seviyesinde yeni bir zirve oluşturdu ve geri çekiliyor. Ancak geri çekilmede 1.91 desteğinin etkili 
olduğu görülüyor. Grafikten görüldüğü gibi USDTL de etkili bir geri çekilme görülmesi için 1.88 seviyelerinden 
geçen kısa vadeli yükselen kanal desteğinin altına gerilemesi gerekli. USDTL kanal içinde kaldığı sürece yukarı 
yönlü seyirler görmek mümkün.  
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Strateji  
 

BIST 100 endeksinde sert düşüş sonrasında 70000 seviyesini kritik destek olarak izliyoruz. Diğer yandan Endeksin 
güçlenmesi için ise 80000 seviyesinin geçilmesi gerekli. Şimdilik piyasalarda 70000-80000 aralığının dışında bir 
hareket alanı öngörmüyoruz. Bu nedenle bu aralık içerisinde volatil seyirler devam edebilir. ABD S&P endeksinde 
1376 seviyesindeki yatay desteği izlemeye devam ediyoruz. Endeks 80000 seviyesinin üzerine yükselmedikçe 
portföylerdeki hisse oranının ölçülü seviyede tutulmasında fayda var.  
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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  
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Tel. : (212) 319 55 55     Tel. : (212) 319 59 99 
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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. 
 


