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Haftaya Bakış 
 

FED Belirsizliği devam ediyor... Güçlü Dolar GOP ları olumsuz etkiliyor... Gösterge 
faiz iki basamaklı seviyelerde... 

 FED in varlık alımlarını azaltmasına yönelik endişeler piyasalarda belirsizlik yaratmaya devam ediyor... 17-
18 Eylül’deki Fed toplantısında olası bir QE Tapering masada; ancak, biz QE Tapering’in 17-18 Aralık’ta start alıp 
20-25’er milyar dolarlık adımlar ve üçer aylık molalarla gelecek yılın Mart ve Haziran aylarında kademeli 
yavaşlatılıp 2Y başlarında sonlandırılacağına dair beklentimizi koruyoruz. 

 Güçlenen Dolar Gelişmekte Olan Piyasaları (GOP) olumsuz etkiliyor… Sıcak paranın etkili olduğu Hindistan ve 
Endonezya yakın planda. Piyasalar, para birimleri ağır darbe alan bu iki ülkeden konvansiyonel acil önlem bekliyor. 
Faizi %7.25’de tutan Hindistan’ın bütçe açığını kısacak tedbirler alması, en son 11 Temmuz’da politika faizini 
%6.00’dan %6.50’ye yükselten Endonezya MB’ndan ise acil faiz artırımı istenmekte. Filipinler, Tayland ve Malezya 
da risk altında. Eğer beklenen adımlar atılmazsa lokal para birimleri başta olmak üzere Asya piyasalarındaki 
satışlar devam eder. Brezilya’da Real’deki kayıp nedeniyle enflasyon riski altında. Bu nedenle, geçen hafta 
açıklanan 60 mia dolarlık kura müdahale planına rağmen Brezilya MB %8.50’ye taşıdığı politika faiz artışına 
yenilerini ekleyebilir.  

 Bu hafta global data akımı biraz yoğun ve Euro-pozitif görünüyor… Yarın ilk etapta gözler Almanya’dan 
gelecek Ağustos IFO Anket verilerinde olacak. Bizce iyileşme devam edecek. Buna karşın ABD’de açıklanacak 
Tüketici Güveninde bir miktar geri çekilme göreceğiz. Çarşamba, ABD’de bekleyen konut satışlarının Temmuz’da 
aylık bazda gerilediğine tanıklık edebiliriz. Perşembe ilk etapta Almanya’dan gelecek Ağustos TÜFE oranının yıllık 
bazda yavaşlamaya devam ettiğini gördükten sonra (eğer belirgin bir yavaşlama olursa dolar hareketlenebilir), 
ABD’de 2Ç büyüme hızının ikinci revizyonu izlenecek. Konsensüs 2Ç Büyüme hızının resmi tahminlerde %1.7’den 
%2.3’e revize edileceği şeklinde. Bu da doları destekler. Haftalık işsizlik başvuruları ise 330bin ile 4 haftalık 
ortalamalarda iyileşme göstermeye devam edebilir. Bu durumda, euro’nun dolar karısındaki ivmesi Perşembe 
yavaşlayabilir. Ancak Cuma data akımı yine euro-pozitif görünüyor. ABD’den gelecek Ağustos Chicago PMI ve 
Michigan Tüketici Güven endekslerinde hafif gerileme, Euro-bölgesinden gelecek İktisadi Eğilim Anketlerinde ise 
yükselişler görebileceğiz. Eğer data akımı tahmin ettiğimiz istikamette gerçekleşirse GOP’lar hafta genelinde 
olumlu etkilenebilir. Asya’dan beklenen acil önlem adımları belirleyici.    

 İçeride Ağustos KKO ve Reel Sektör Güven Endeksleri izleniyor... Yurtiçinde yarın açıklanacak Ağustos KKO 
ve Reel Sektör Güven Endeksinden kur ve faiz cephesinde son yaşananların arz tarafına yansımalarını göreceğiz. 
Reel Sektör Güvenine bu durum Temmuz’dan itibaren yansımaya başladı. Fiyatlamalara dahil. Perşembe 
açıklanacak Temmuz Dış Ticaret açığında altın ve petrol etkisine rağmen ihracat kaynaklı göreli iyileşme olası. 
Piyasa koşulları uygun olursa BİST dikkate alabilir.    

 
 BİST faiz ve kur cenderesinden çıkamıyor… Gösterge faiz %10 seviyesinin üzerine çıkarak Ocak 2012 

tarihinden bu yana ilk defa iki basamaklı seviyelere ulaşırken, TL deki zayıf seyir devam ediyor. USDTL 2 
seviyesine yükselerek rekor kırdı. Faiz ve kurdaki hareketler Endeksi baskılamaya devam ediyor.  
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Yurtdışı Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
    

ABD S&P 500 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

ABD S&P Endeksi 1685 seviyesindeki kritik desteğini kırdı. S&P endeksinde 1640 desteğini yakından takip 
ediyoruz. Bu desteğinde kırılması durumunda 1576 seviyesindeki öncei tarihi zirve çizgisine doğru geri çekilme 
hızlanabilir. Grafik aşağı seyrin devam edebileceğini gösteriyor. Bu durum global piyasaları da bozacaktır. 

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

 

ABD den güçlü verileri gelmesine rağmen ABD Dolarının Euro karşısında değer kazanmakta güçlük çektiğini ve 
1.3250 desteğinin altına gerilemediğini izliyoruz. Euro bölgesinden ve Çin’den verilerin toparlanma göstermesinin 
etkili olduğunu düşünüyoruz. Parite genel anlamnda 1.2750 – 1.34 arasındaki dalgalı seyrini koruyor. EURUSD 
paritesindeki görüşümüzü koruyoruz. Mevcut gelişmeler ışığında paritenin 1.33-1.34 seviyelerinde kalıcı olmasını 
beklemiyoruz. Paritenin Eylül’de 1.30’lara , Kasımda 1.28’lere gerileyip yılı ise 1.26 da kapatacağı düşüncemiz 
devam ediyor.  

 
Ons Altın - Kısa Vadeli Grafik 

 
Altın /Ons fiyatı 1350 direncinin üzerindeki seyrini koruyor. Altının 1350 seviyesinin üzerinde kalması durumunda  
1450 seviyesine doğru yükseliş görülebilir. Ancak FED tahvil baskısının etkisiyle birlikte Altın fiyatlarının yüksek 
seviyelerde kalıcı olarak kalmasını beklemiyoruz. 
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Yurtiçi Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
 

BIST 100 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

Endeks 70000 seviyesindeki kritik desteğini kırdı. Teknik olarak kısa vadeli alçalan kırmızı kanalın içerisindeki 
seyrin devam edebileceği görülüyor. Grafik endeksin 64000 seviyesine gerileme riskinin devam ettiğini işaret 
etmekte. Tepkilerde endeksin güçlenmesi için 70000 seviyesinin üzerine yerleşmesi gerekli.  

BIST 100 / ABD S&P Endeksi Göreceli Grafik  

 

BIST 100 endeksinin S&P endeksine rölatif grafiği, Türkiye piyasasının ABD piyasasına kıyasla daha zayıf bir seyir 
gsteriyor. Mavi desteğin kırılması durumunda Türkiye piyasasındaki negatif ayrışma güçlenerek devam edebilir. 
Grafik ayrıca S&P endeksinde düşüş sürdükçe Endeksinde düşeceğini gösteriyor.  
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Türkiye / GOP Endeksleri Göreceli Grafik  

 
 
Grafik Türkiye piyasasının diğer Gelişmekte Olan Piyasalara kıyasla negatif ayrışma içinde olduğunu ve bu 
durumun devam edebileceğini gösteriyor.  
 
USD/TL -  Kısa Vadeli Grafik 

 
 
 
USDTL grafiği 1.9750 seviyesindeki kritik direncini kırdı ve bu seviye üzerine yerleşmeye çalışıyor. USDTL nin 
1.9750 seviyesini geçmesi ve üzerine yerleşmesi durumunda, simetrik kanal hedefi 2.04 seviyesini gösterecek.  17-
18 Eylül deki FED toplantısı ABD Doları üzerinde etkili olurken, TL deki negatif ayrışmanın etkisiyle yukarı hızlı bir 
hareket görülebilir.  
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GOP Para Birimleri Kıyaslamalı Grafik  

 
 
Grafikte TL deki (siyah renk ile gösterilen) değer kaybının diğer ülke para birimlerine kıyasla negatif bir ayrışma 
içerisine girdiği görülüyor.  
 
 
Strateji  
 

Endeksin Gelişmekte olan Piyasalar ve ABD S&P endeksine kıyasla negatif bir ayrışma içerisinde olduğu 
gözleniyor. Bu durum BIST endeksinin zayıf seyrinin devam edebileceğini göstermekte. Genel stratejimizde 
değişiklik yok. Porftöylerdeki hisse oranı düşük seviyelerde tutulmalı. Endeksin 70000 direncinin üzerine 
yerleşmedikçe yeni alım yapmaktan kaçınmakta fayda var. Teknik olarak Endeksin halen 64000 seviyelerine 
gerileme potansiyeli devam ediyor.  
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Büyükdere Caddesi No:209  
Tekfen Tower Kat:5 34394  
Levent İSTANBUL  
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Konak İZMİR  
Tel. : (232) 498 0 498  
Faks : (232) 498 0 444 
 
 
ANKARA 
 
Ankara Ticaret Merkezi  
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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. 
 


