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Haftaya Bakış 

Yurtdışı piyasalarda Bernanke’nin etkisi devam ediyor, yurtiçi piyasalar ise 
PPK’dan çıkacak kararları bekliyor...  

Bernanke’nin Kongre ve Senato sunumları bitti ancak etkisi devam ediyor… Bernanke’nin geçen hafta yaptığı 
sunumların ardından piyasada gözler 31 Temmuz ve 2 Ağustos tarihlerine çevrildi. 31 Temmuz’da ABD 2Ç büyüme ve 
Fed FOMC toplantı metni, 2 Ağustos’ta ise Tarım Dışı İstihdam (TDİ, Temmuz) rakamları açıklanacak. Geçen hafta son 
derece güçlü gelen Fed Phily İmalat endeksi büyümeye ilişkin beklentileri yeşertti yeşertmesine de son perakende satış 
ve konut başlangıçları (Haz) hayal kırıklığı. TDİ hakkında şu anda konuşmak erken. Öncü göstergeler 1Ç’yi %1.8’lik 
büyümeyle kapatan ABD ekonomisinin 2Ç’nin ilk okumasında %1.0’e doğru yavaşlayabileceğine işaret ediyor. Böyle bir 
büyüme verisi Bernanke’nin son Kongre ve Senato sunumalarındaki tespitlerini destekleyecek. Hatırlanacağı üzere, 
Bernanke geçen hafta, “deflasyon ve mali riskleri” ön planda tutmuş, tahvil alımlarının yavaşlatılması (QE tapering) için 
ortada “önceden belirlenmiş bir takvimin” olmadığının altını birkez daha çizerek sürecin tamamen datalara bağlı olacağı 
görüşünü yinelemiş, ve istihdamın yanı sıra %2’lik enflasyon hedefi ile finansal koşulların da QE tapering’de etkili 
olacağını söylemişti. Özetle, Bernanke “Eylül’de erken çıkış riskini” devre dışı bırakmıştı.  

EURUSD’de neler oluyor? Döviz işlemcileri “dolar-long pozisyonların domine” ettiği piyasada şu anda sınırları daha 
fazla zorlayacak gerekçe bulamıyorlar. Nedeni, işlemciler Bernanke’nin ardından Fed’in kısa vadede yeni şahin 
söylemelerde bulunmayacağını anladılar. O zaman dolarda yeni long pozisyon açmaktansa short’lanan euro’yu trade 
etmenin daha fazla getiri sağlayacağını gördüler; çünkü potansiyel var. EURUSD paritesi bu türden bir yaklaşımla şu 
sıralar euro-pozitif. Ancak, ana strateji halen, “genişlemeci para politikası uygulayan G-10 ülkelerin para birimleriyle dolar-
long pozisyonları fonlamayı” önermeye devam ediyor. Parite hareketlerinde, 31 Temmuz’da açıklanacak ABD 2Ç 
Büyüme oranı ve Fed FOMC açıklamalarıyla birlikte 2 Ağustos’taki tarım dışı istihdam kritik önemde olacak.  

Fundamentaller GOP’lar için “al sinyali” veriyor… Ancak sorun Çin… Paritenin seviyesi ve Bernanke’nin 
açıklamaları genel olarak gelişmekte olan ülke piyasalarını (GOP) destekler nitelikte. Kaldı ki elimizdeki fundamentaller 
GOP’larda ayıların fazlaca sahada olduğunu ve bu durumun yatırımcıları gereğinden fazla ihtiyatlı davranmaya ittiğini 
gösteriyor. Yani, Fed’den kısa vadede yeni şahin sinyal de gelmeyecekse (ki gelmeyecek gibi) fundamentallerin 
GOP’larda “al sinyali” verdiğini söylemek yanlıltıcı olmaz sanırız. Bu bağlamda, GOP’ların henüz net bir yön çizememiş 
olması da bizce son derece ilginç. Çin’deki büyüme ve bankacılık endişeleri bu aşamada çok etkili. Çarşamba 
açıklanacak HSBC İmalat PMI’dan iyi haber beklenmemeli. 

Çin’de çalan alarm zili Avrupa’dan duyuluyor… Nedeni açık, Avrupa’nın Çin’le çok yakın ticari ilişki içinde olması. 
Çarşamba açıklanacak Euro bölgesi ve Almanya PMI verileri (Tem) bir miktar iyileşme gösterebilir, hatta Almanya’nın 
PMI verileri de şu anda ılımlı hızda seyreden büyümeyi destekleyebilir ancak büyük resim Çin riskinden dolayı hiç de iç 
açıcı değil. Bu durumu daha çok Almanya’nın Perşembe açıklanacak IFO verilerinde görüyor olacağız. IFO verilerinde 
muhtemelen zayıflama göreceğiz (euro-negatif).  

Data tarafında ABD konut verileri takip edilecek... Gözler ABD Blue-chip bilançolarında, S&P 500 endeksi tarihi 
rekorda… ABD’de bu hafta açıklanacak konut verilerinin (Haz) yatay kalacağını tahmin ediyoruz. Dayanıklı mal 
siparişleri (Haz) ise ılımlı tempoda artışını korur, Michigan Tüketici Güveni (Tem) hafif geriler, haftalık işsizlik ise geçen 
haftanın aksine yükselir. Bu veriler Bernanke’nin söylemlerini destekler. Geçen hafta bilançolar beklentileri karşılamadı 
ancak S&P Bernanke etkisiyle yeni haftaya da rekorda giriyor.  

Yurtiçinde gözler yarın TSİ14:00’de açıklanacak TCMB PPK Faiz Duyurusunda… TCMB “Konvansiyonel Silahı” 
cephanelikten çıkaracak ancak soru “merminin hangi kalibrede” kullanılacağı… Bernanke geçen haftaki güvercin 
söylemlerle, TCMB’nin yükünü hafifletti hafifletmesine ancak faiz koridorunun sabit kalmasını sağlayacak bir gerekçe de 
sunmadı; çünkü ana temada bir değişiklik yok, “dünya Fed kanalından (QE tapering) likidite/risk detoksuna girecek”. Kaldı 
ki böylesine güçlü bir sinyal verdikten sonra yarınki PPK’yı pas geçmek olmaz diye düşünüyoruz. Zira, şu anki 
fiyatlamalar halen TCMB’nin önümüzdeki birkaç toplantıda O/N Borç Verme Oranını toplam 250 baz puan artıracağı 
algısına işaret ediyor. Sessizlik hayal kırıklığı yaratabilir. Bernanke öncesi 50-100 baz puan olarak konuşulan koridor 
genişlemesinde ilk adımı Başçı, Bernanke’nin verdiği huzurla, O/N Borç Verme Oranını (şu anda %6.5) 50 baz puan 
artırarak atabilir. Böyle bir adım, yurtiçine pek fayda sağlamaz. Asıl kritik olan, PPK’da sonraki dönemlere ilişkin yeni faiz 
artırım mesajı verilip verilmeyeceği. TCMB’nin faiz koridorundaki genişlemeyi en fazla 100 baz puanda bırakıp başka 
herhangi bir artış sinyali vermemesi halinde piyasalar üzülebilir. O/N Bandın üst sınırında artırımların önümüzdeki birkaç 
toplantıda ölçülü adımlarla devam edeceğini fiyatlayan piyasada algının bozulmaması gerekir.   

Sonuç: Kolay boşlukları pek de kararlı hareket yapmadan doldurabilen, ancak genelde volatil ve çekingen bir görünüm 
ortaya koyan BİST’in performansını yabancı kurumlardan gelen değerlendirmeler epeyce etkiliyor. Cuma da bir yabancı 
kurumun “ağırlığı artır” önerisini “nötre” çevrimesi satışlarda etkili oldu. Yeni haftaya girerken, yurtdışında Wall Street’in 
rekorları sürdürme gayreti ve GOP’lara fundamentallerden gelen “alım sinyali” olumlu fakat Çin’de çalan “alarm zili” 
yatırımcıyı kaygılandırıyor. İçerde kur ve faiz belirleyici. Burada iki aktör izleniyor. Birincisi TCMB, ikinicisi ise jeo(politika). 
Gezi olaylarının bitmesiyle gözler “jeopolitik” gelişmelerde. Suriye sınırının ısınması hiç hoş değil. TCMB’nin “piyasa 
gerçeklerine” yaklaşması beklenmekte. Bu durumda, TL ve kur mevcut seviyelerde kalabilir ve BİST’in geçen hafta birkaç 
kademe yükselen işlem bandı volatil de olsa korunabilir ancak daha “zorlu boşlukların” doldurulabilmesi için Dolar/TL’nin 
1.90’ların, 2 yıllık referans faizin ise %8’lerin altına gerilemesi gerekir ki bunun için de beklentilerin restorasyonu şart.  

Haftalık Makro Ekonomi ve 
Strateji Raporu 

22 Temmuz 2013 
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Yurtdışı Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
    

ABD S&P 500 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

Bernanke’nin açıklamalarının ardından ABD borsaları rahat nefes alarak S&P endeksi yeni rekor seviyelere 

yükseldi. Kanal içerisinde hareket korunduğu sürece S&P endeksindeki yükseliş devam edecektir. Özellikle 1690 

seviyesininin üzerinde kalması halinde  S&P Endeksindeki yükseliş  güçlenebilir. Gelişmekte olan ülkeler ABD ye 

görece düşük seyrine tarihi dip seviyelere yakın (bkz aşağıdaki grf.)  sürdürüyor. Bu durum dünyada kaliteli yatırım 

araçlarına kaçışın bir göstergesi. 

 
MSCI Gelişmekte Olan Ülke Endeksi/ MSCI ABD  – Uzun Vadeli Grafik 

 

 



 

Piyasalara Haftalık Bakış 
 

 22 Temmuz 2013 

 
 

5    Sertan Kargın -   Tuncay Turşucu 3 

Yurtiçi Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
 

 

BIST 100 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

Endekste kısa vadede 70000 desteğinden yaşanan tepkinin gücü 77000-77800 direncini kırmaya yetemedi. Salı 

günü PPK kararlarının piyasada yaratacağı algı kısa vadeli yön konusunda belirleyici olacaktır. Teknik olarak 75000 

in altına gerileme halinde tekrar 70000 desteğine doğru düzeltme olabileceğinde bu durum çok kısa vadede sat-al 

sinyali olarak görülebilir.  

BIST 100 / ABD S&P Endeksi Göreceli Grafik  

 

BIST 100 endeksinin S&P endeksine rölatif grafiği, önemli bir kanal desteğinde tutunmaya çalışıyor. Grafiğin 
tutunması ve yatay bir seyre girmesi durumunda, S&P endeksinde oluşabilecek yükselişler Endeksi de pozitif 
etkileyebilir. Ancak grafiğin aşağı seyrini koruması, net bir negatif ayrışmayı gösterecektir.  
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USD/TL – Uzun  Vadeli Grafik 

 
 
 
MB Başkanı Başçı’nın 23 Temmuz daki kurul toplantısında faiz bandını genişletme seçeneğinin toplantı gündemine 
alınacağını açıklamasının ardından USDTL 1.96 seviyelerinden 1.91 (kırmızı) desteğine doğru geriledi. USDTL’nin 
1.91 desteğini kırması durumunda BIST100 endeksi bundan olumlu etkilenecektir. Teknik olarak 1.91 desteğinin 
altına gerilemesi halinde 1.8750 test edilebilir.   
 
 

Strateji  
 

Endekste orta vadede 70000 seviyesinin güçlü bir destek olduğunu izliyoruz. Kısa vadede ise 75000-77800 
aralığında sıkışan endeksin bu aralıktan çıkma yönünde en önemli katalist PPK kararları olacaktır. Bu durumda da 
aralığın kırılma yönüne bağlı pozisyonlar kısa vadede ayarlanabilir. Piyasada pozitif algıların artmasıyla 78000 in 
üstü denenebilir. Ancak diğer gelişmekte olan ülkerde pozitif bir hareket olmazsa bu olası yükselişin de 80000-
82000 seviyeleri ile sınırlı kalması olasıdır. Orta vadede ise 70000 seviyesinin altına gerileme olmadıkça 
pozisyonlar korunabilir. 
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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 Kat:4 Daire: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 
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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 
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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. Hisse Senedi 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 dokümanda yer alan görüş ve düşünceler, Hisse Senedi Araştırma bölümüne 
ait olup, Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. yönetiminin görüşlerini temsil etmez. Bu belgenin hazırlanmasından sorumlu olan Hisse Senedi 
Araştırma Bölümü analist(ler)i, piyasa hakkında bilgi alabilmek, değerlendirebilmek  veya yorumlayabilmek amacıyla, satış/pazarlama 
veya diğer bölümlerle iletişim kurabilir.  Bu dokümanda yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı 
kapsamında değildir. Bu doküman 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 yayının 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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