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Haftaya Bakış 
 

Tatilde Eylül sendromu ve TCMB Bilmecesi... Bu hafta Hazine ihaleleri market-
mover… 

 FED den sonra İngiltere Merkez Bankası da (BoE) genişlemeci para politikalarını gözden geçiriyor... BoE 
geçen hafta açıkladığı Enflasyon Raporunda Fed’e benzer bir sinyal gönderdi.  Öyle anlaşılıyor ki, BoE’nin yeni 
dönemde tahvil alımlarında ilave artırıma gitme şansı artık pek o kadar yüksek değil. Hatta ek tahvil alımlarının son 
gelişmelerin ardından devre dışı kaldığını söylemek yanıltıcı olmaz sanırız. Nitekim, geçen hafta GBP’nin sert bir 
şekilde yükseldiği gözlemledik. Faiz ise tıpkı Fed’de olduğu gibi işsizlik kriterine bağlı. Hedef şu anda %7.8 olan 
işsizlik oranını %7’ye çekmek; bu durumda BoE’den 2016’dan önce faiz artırımı gelmez. İngiltere’de, Çarşamba 
açıklanacak Haziran işsizlik oranı ve BoE PPK toplantı tutanakları piyasalarda etkili olabilir.      

 Avrupa tarafında da güvercin duruş devam ediyor... ECB’nin ek gevşemeye gideceği ancak şu noktada acele 
etmek istemeyeceği kanısındayız. Zira, son gelen PMI verileri ECB içinde böyle bir eğilime yol açtı. Euro’da son 
haftalarda alınan long pozisyonlar, Salı Almanya’dan gelecek Ağustos ZEW anketlerinde ve Çarşamba Almanya ve 
Euro-bölgesinde açıklanacak 2Ç büyüme rakamlarında beklenen iyileşmeyle destek bulmaya devam edebilir. Bu 
nedenle, paritenin 1.33’leri aşmasına rağmen dolarda long pozisyonların alınması şu günlerde prematüre olabilir.  

 Bu haftaki verilerin FED’in tahvil azaltımı süreci ile ilgili ipucu vermesi beklenmiyor... Bu hafta karmaşık 
geleceğini tahmin ettiğimiz ABD verilerinden belirgin bir yön beklentimiz yok. Fed eğilim anketleri önemli olacak zira 
Empire İmalat ve Philadelphia Fed Aktivite Endeksleri Temmuz’da güçlü gelen ISM datasının Ağustos’ta da gücünü 
koruyup korumadığına işaret edecek. Bizce iyileşme devam edecek. Cuma açıklanacak Michigan Tüketici 
Güveninin de yükselişini sürdürmesi olası. Üretim, perakende satış ve istihdamda ılımlı artış, konut 
başlangıçlarında ise hafif gerileme mümkün. TÜFE ise Temmuz itibarıyla %2.0’ye tırmanacak gibi. Bu datalarla QE 
Tapering sürecinin ne zaman başlayacağını söylemek pek mümkün değil. Gözler ilk etapta Temmuz Fed FOMC 
tutanaklarının açıklanacağı 21 Ağustos’a çevrilecek. Ardından da istihdam raporunun geleceği 6 Eylül beklenecek.       

 Çin’de datalar toparlanıyor... Geçen hafta Çin’de açıklanan PMI verilerindeki ufak çaplı toparlanma Shanghai’ya 
destek verdi. PMI rakamlarını dış ticaret izledi. Özellikle, ABD ve Euro bölgesinde iyi gelen makro verilerin derhal 
Çin ihracat rakamlarına yansıdığı gözlendi. Bu noktada, hükümetin de henüz sınırlı da olsa ekonomiye destek sözü 
beklentileri olumlu etkilemişe benziyor. Ağustos ve Eylül’de de olumlu data akımı olası.   

 BIST yatay seyrediyor... Ancak “yüksek enflasyon-durgun üretim-genişleyen cari açık” bilmecesi 
yatırımcılarının aklını kurcalıyor…  Hazine ihaleleri market-mover… Yurtiçinde bugün beklentilerden iyi gelen 
Sanayi Üretim verisi ile haftaya başladık. Buna karşın Perşembe açıklanacak Haziran Cari İşlemler Dengesinin ise 
5.1 mia dolar açık vermesi muhtemel görünmekte. Bu durumda, 12 aylık birikimli cari açık 54.7 mia dolarla son on 
ayın zirvesine yükselecek. Elbette ki altın ticaretinde bozulan denge cari açıkta önemli paya sahip; ancak bu, 
Türkiye’nin dış borç servisiyle birlikte önümüzdeki 12 ayda 210 mia doları bulan dış finansman sorununu çözmüyor 
ki. Sonuç olarak, her ne sebepten olursa olsun ortaya şöyle bir resim çıkıyor: Durgun üretim-Büyüyen Cari Açık-
Yüksek enflasyon. Böyle bir kombinasyona yatırımcıların radarında olan diğer pazarlarda rastlamak pek olağan 
değil şu günlerde. Bu nedenle, TCMB’nin global piyasalarda Eylül öncesi rehavete kapılıp gevşememesi gerekir. 
Halihazırda piyasaları ağırlıklı ortalama %6.5 civarında fonlayan TCMB’nin fonlamayı böylesine riskli makro üçgen 
içinde düşürmesi ilk etapta oyuncuların hoşuna gidebilir fakat fundamental yatırımcıyı düşünmeye sevk edecektir. 
Ancak Hazine’nin Çarşamba günkü 11.1 mia TL’lik itfa öncesinde dört ihalede en az 8-8.5 mia TL borçlanmaya 
gidecek olması TCMB’yi efekif fonlama faizini gevşetme durumunda bırakabilir. Bu durumda TL ancak global 
koşullar elverdiği ölçüde stabil kalabilir.    
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Yurtdışı Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
    

ABD S&P 500 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

ABD S&P Endeksi yükseliş kanalının içerisinde kalmakta güçlük çekiyor. Grafiğin 1680 seviyesindeki yatay 
desteğin altına gerilemesi durumunda S&P endeksinde düşüş hızlanabilir. Böyle bir durum Global piyasaları 
bozabilir. Grafik şimdilik 1680 seviyesi üzerinde yatay seyir oluşabileceğini işaret ediyor.  

 
ABD S&P 500 Endeksi – Uzun Vadeli Grafik 
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Çin Şangay Endeksi  

 

Çin kanadında olumlu gelen PMI verileri ve dış ticaret rakamları Çin borsasına da destek veriyor. Çin borsası 
grafikte görüldüğü gibi düşüş kanalı içerisinde tepki yükselişi gerçekleştiriyor. Buna karşın tepki yükselişinin 
güçlenmesi için grafiğin 2200 seviyesindeki kanal çizgisinin üzerine çıkarak bir üst kanala taşınması gerekli.  

Euro / Dolar Paritesi - Kısa Vadeli Grafik 

 

EURUSD paritesi genel anlamnda 1.2750 – 1.34 arasındaki dalgalı seyrini koruyor. Mevcut gelişmeler ışığında 
paritenin 1.33-1.34 seviyelerinde kalıcı olmasını beklemiyoruz. Orta-uzun vadede ABD nin tahvil alımının 
yavaşlatılması ve ECB ninde genişlemeci politikalara devam etmesinin etkisiyle 1.30 seviyesinin altına gerilemesi 
beklenebilir.  
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Yurtiçi Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
 

BIST 100 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

Endekste kısa vadede geçen haftaya göre önemli bir değişiklik görülmüyor. Endeksi teknik olarak 70000-77000 
aralığında takip ediyoruz. Endeksin güçlenmesi ve kalıcı bir olumlu seyre girmesi için 77000 direncinin geçilmesi 
gerekli. Bunun dışında oluşabilecek yükselişler satış yönünde değerlendirilebilir.  Aşağıda 70000 seviyesi kritik 
destek olmaya devam ediyor.  

BIST 100 / ABD S&P Endeksi Göreceli Grafik  

 

BIST 100 endeksinin S&P endeksine rölatif grafiği, önemli bir kanal desteği çevresinde tutunmaya çalışıyor. 
Grafiğin tutunması ve yatay bir seyre girmesi durumunda, S&P endeksinde gözlediğimiz yükseliş trendi Endeksi de 
pozitif etkileyebilir. Ancak grafiğin aşağı seyrini koruması, net bir negatif ayrışmayı gösterecektir. Grafik şimdilik 
Türkiye piyasasının tutunmaya çalıştığını gösteriyor. Ayrıca ABD S&P endeksinde 1680 seviyesine dikkat etmekte 
fayda var.  
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USD/TL -  Kısa Vadeli Grafik 

 
 
 
USDTL grafiğinde yukarı trendin kaybolmaya başladığını bunun yerine 1.91 seviyesi taban olmak üzere yatay bir 
seyrin oluşmaya başladığını görmekteyiz. USDTL de yükselişin güçlenmesi için 1.96 seviyesini geçmesi 
gerekirken, etkili bir düşüş olması için ise 1.91 seviyesinin altında kalıcı seyirler göstermesi gerekli. Şimdilik her iki 
ihtimal de zayıf görünüyor.  
 
 
Strateji  
 

Endekste 70000 seviyesinin güçlü bir destek olduğunu izliyoruz.  Mevcut pozisyonlar endeks 70000 seviyesinin 
üzerinde kaldığı sürece korunabilir. Endekste yükselişin uzun soluklu olması için 77000 seviyesinin geçilmesi 
gerekli. Bu seviye kırılmadan hisse senedi ağırlıkları yüksek seviyelerde tutulmamalı. Endeksin 70000 seviyesine 
doğru geri çekilmelerinde pozisyonlar ölçülü bir şekilde artırılabilir. Buna karşın Endeksin 77000 seviyesine doğru 
yükselişlerinde ise kar satışları yapılabilir.  
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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. 
 


