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Haftaya Bakış 
Havada dört gri bulut var… Merkez alarmda… 
Bizi bu sayfalardan takip eden okurlarımız belki hatırlar, geçen haftayı “havada dört gri bulut var” diyerek 
kapatmıştık. Kaldığımız yerden devam edelim. Nedir bu dört gri bulut? 1) Yeni Fed başkanı kim olacak? 2) 
Suriye operasyonu nasıl şekillenip neticelenecek ve bölgeyi nasıl etkileyecek? 3) ABD Hazinesi’nin Eylül- 
Ekim gibi çarpacağı borç tavan sorunu nasıl aşılacak? 4) Almanya seçimlerinden sonra Avrupa siyasetinde 
ne gibi gelişmeler olacak? Amacım dört gün önceki yazımdan kes-yapıştır yapmak değil. Konu şu ki yukarıda 
sıralanan dört gri bulut birleşip global ekonomiyi rayından çıkarabilecek şiddette gürültü koparabilir, zira global 
ajanda yılın kalan bölümünde son derece kalabalık. 

 
Suriye ve borç tavan meseleleri kapıya dayanırken ABD dataları karmaşa içinde… Geçen haftayı 
hatırlayın. Tüketici güveni düşüş beklenirken yükseldi, dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışları hayal 
kırıklığı yarattı. 2Ç resmi büyüme tahminleri öngörülenin üzerine %2.5’e revize edildi. Chicago PMI ve Michigan 
Tüketici güveni de yükseldi. Şimdi soru şu: Suriye ve borç tavan tartışmaları ABD’de büyüme momentumunu 
törpüleyecek mi törpülemeyecek mi? Kongre’nin desteğini arayan Obama yoksa “ABD Ortadoğu’da insani bir 
operasyona hazırlanırken beni içeriden vurmayın” demeye mi getiriyor. Geçen hafta başında  Kongre  
Başkanı  Cumhuriyetçi  John  Boehner  “sonuna  kadar  mücadeleye  hazır”  olduklarını söyledikten sonra 
Obama gibi zeki ve refleksleri çok kuvvetli bir siyasetiçi Borç tavanı meselesini Suriye potasında eritmeyi 
deneyebilir. 

 
Fed politikaları yeni başkan atamaları nedeniyle öngörülebilir değil… Öncelikle belirtelim, karmaşık data 
ve artan faiz arasında gerilen ip üzerinde yürümeyen çalışan Fed, 17-18 Eylül FOMC toplantısını pas geçip 
tahvil alımlarını azaltma (QE Tapering) yönündeki ilk adımını Aralık toplantısında gerçekleştirebilir. Kaldı ki 
işler yeni Fed başkanı ataması öncesinde iyice karıştı. Lawrence (Larry) Summers’ın adı artık iyice öne 
çıkmaya başladı. Summers’ın görece şahin görüşlerini bilip duymayan kalmadı gibi. Ancak bunun neticesi, 
yüksek faiz-düşük büyüme. Bu da Wall Street’in hiç de haz etmediği bir kokteyl. 

 
Atlantiği  aşıp  yaşlı  kıtaya  (Avrupa)  bakmadan  önce  Asya’nın  kaplanlarından  gelen  sese  kulak 
verelim… Baba kaplanın (Hindistan) gözünden yaşlar akıyor şu sıralar. Nasıl akmasın? Hindistan Asya 
kaplanı olalı böyle eziyet görmedi. 2014 büyüme tahminleri %3’lere kadar çekilirken, ülkenin topyekün krize 
girme riski belirdi. Artık palyatif-günü kurtaran reçetelerin de faydasından çok yan etkileri ortaya çıkmaya 
başladı. Petrol fiyatlarındaki artış imalat sanayiini dizlerinin üzerine çökertti. Asıl korku uzun vadeli hisse 
yatırımlarının ülkeyi terk etmeye başlaması. Endonezya tıpkı Brezilya’nın yaptığı gibi 50 baz puanlık faiz 
artışıyla ortodoks kriz yönetimine geçti. Eylül’de bir artış daha bekleniyor. Bu karmaşa içinde sadece Çin 
ekonomisinde yeşil filizler görüyoruz. 

 
AMB 5 Eylül Perşembe toplanacak… Önünde iki yol var, birine sapacak… Birincisi ve en olası olanı, 
AMB son gelen kuvvetli data akımına ihtiyatla yaklaşacak. Büyüme ve enflasyona yönelik aşağı yönlü risklere 
karşı teyakkuz halini devam ettirecek. Bunun anlamı, AMB gevşek duruşunu sürdürecek (dolar-pozitif). İkincisi 
ve problemli olanı AMB’nın büyüme ve enflasyona yönelik aşağı yönlü risk algısını yumuşatması ve hatta 
büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyon sinyali vermesi (dolar-negatif). Bizce birinci senaryo yüksek 
olasılık; ancak ikinci senaryoyu da tam olarak dışlamıyoruz. 
Haftanın ajandasında  G-20 toplantısı, tarım dışı istihdam ve ISM verileri ön plana çıkıyor… Perşembe 
başlayacak G-20’de ana gündem Suriye. ABD başta Rusya ve Çin olmak üzere Suriye konusunda G-20’leri 
iknaya çalışacak. Aslına bakılırsa Rusya dışında Suriye’ye muhtemel bir operasyona karşı çıkan başka ülke 
de yok. Ardından gözler ABD’ye çevrilecek ve düğmeye basması beklenecek. Data tarafında ISM imalat ve 
hizmet verilerinde gerileme, tarım dışı istihdam da ise 162binden 170bine hafif artış tahmin edilmekte. Bu 
datalar Fed kanadında hızlanmaya dair bir hava yaratmayacak, daha çok büyüme hızının orta seviyede 
seyrettiğini düşündürecek ve Eylül toplantısında QE Tapering için henüz bir gerekçe oluşturmayacak. 

 
Yurtiçinde  gündemi  üç  kritik  soru  oluşturuyor:  a)  Suriye  operasyonunun  Türkiye’ye  etkisi,  b) 
TCMB’nin yeni hamlesi ve c) enflasyon… Olası operasyonun Türkiye’ye etkisi petrol fiyatları ve jeopolitik 
risk üzerinden negatif. Boyutu ise ABD operasyonunun kapsamına, süresine ve bölgeye yayılma etkisine ı 

bağlı. Derecelendirme kurumlarının büyük önem atfettiği barış süreci de operasyondan yara alabilir. Bu 
noktada, Fitch’in 26 Eylül’de İstanbul’da kredi konferansı yapacağını not edelim. Operasyon o tarihe kadar uzar 
ve barış sürecinde sıkıntılar ortaya çıkarsa, piyasalar olumsuz etkilenebilir. 

 

Haftalık Makro Ekonomi ve 
Strateji Raporu 

02 Eylül 2013 Pazartesi 



 

Piyasalara Haftalık Bakış 
 

 2 Eylül 2013 

 
 

 
 
 

6    Sertan Kargın -   Sevim Şahin 
 
 
 
 

2 

TCMB Eylül’e ek sıkılaştırmayla başlıyor. Yani fonlama O/N koridorun üst sınırı olan %7.75’den yapılacak. Bu  
aslında  çok  da  tahmin  edilmeyen  bir  durum  değil.  Asıl  soru  döviz  müdahalesinde  nasıl  bir  yol izlenecek. 
Hafta sonunda yazılıp çizildiği gibi Asya ve diğer gelişmekte olan ülke ekonomilerinin merkez bankalarından 
ortak bir müdahale mi beklenecek, yoksa Başkan Başçı’nın geçen hafta ifade ettiği gibi sabit faiz koridoru 
içinde rezervlere çok yük bindirmeden dolara müdahale mi edilecek? Yani bir nevi forward-swap-opsiyon 
uygulamasına mı geçilecek? Tüm bunların perde arkasında TCMB BİST’e nasıl bir sinyal  gönderiyor?  Hemen  
söyleyelim,  ima edilen  bizce  şu:  “carry-trade  fırsatı  var,  girin  alın”.  Bunu nereden mi çıkardık? Başçı’nın 
geçen hafta başındaki konuşmasından. Şöyle demişti Başçı: “Elimde çok araç var, döviz rezervini fazla 
eritmeden TL‟yi değerlendiririm, yıl sonunda da Dolar/TL‟yi 1.92‟nin de altına çekersem   kimse   şaşırmasın,   
politika   faiz   koridoru   %6.75-7.75‟de  sabit   kalacak,   1   aylık   repo fonlaması %8‟i aşmaz, tahvil faizinde 
%10 ve üzeri yanlış fiyat seviyesi”. Tahvil getiri eğrisinin kısa ucunu faiz koridoruyla elinde tutan TCMB, sabit 
fonlama faizi ve kur garantisiyle carry trade‟in fonlama kanalına garanti veriyor. Buyümeyi %3-4, cari açığın 
GSYİH’ya oranını da %5-6 gibi daha ılımlı seviyelerde hedefleyerek yapısal anlamda da korkmayın demeye 
çalışıyor. Pek tabii ki Başçı BİST’in de kıssadan hisse çıkarmasını umuyor. Bunların hiçbirine itirazımız yok. 
Hepsi olabilir. Yalnız soru şu: siz yaşananları geçici mi yoksa kalıcı mı görüyorsunuz? TCMB geçici olduğuna 
inanıyor. Gerçekten öyleyse, TCMB başkanı haklı çıkabilir. ROK ve Zorunlu Karşılıkların yanı sıra piyasa 
aktörleriyle döviz forward, swap ve opsiyon işlemleri yaparak rezerv kaybını sınırlı tutup doların ateşini 
düşürebilir. 

 
Ancak, ortada temel bir sorun var. O da şu: BBB reytingli ülkelerde şu sıralar pek de 
rastlanılmayan„yüksek  cari açık – yüksek enflasyon – yavaş büyüme‟  girdabından Türkiye ekonomisini 
kurtaracak ve 
 
Fed‟in  ayağını  gazdan  çektiği  bir  dönemde  200  milyar  doları  aşan  dış  finansman  gereğine  yönelik 
endişeleri giderecek konvasiyonel politika seti sunmamak. Buna bir de dış sermaye akımlarında belirsizlik, dolar 
faizindeki sıçrama ve yükselen hammadde/enerji maliyetleri eklendi. Pek tabii ki yatırımcıların risk primi hesapları 
da değişti. Son olarak, bu hesaplara Suriye nedeniyle jeopolitik risk dahil edilmeye başladı. 

 
Böyle bir ortamda sadece vasayımları tekrarlamak ve hedeflere ulaşmada TCMB’nin çok güçlü olduğunu 
vurgulamak yeterli değil. Piyasayı sabit faize ve değerlenen TL’ye inandırmak ise hiç kolay değil. Belki 
zaman zaman global iklime bağlı olarak toparlanma da görebiliriz ancak bunun uzun soluklu olacağını 
söylemek şu koşullarda yanıltıcı olur. Yarın gözler Ağustos TÜFE verilerinde olacak. TCMB enflasyonun 
düşeceğini söyledi, gerçekten de enflasyon düşecek. Yıllık enflasyon %8’in altında kalırsa BİST memnun olur, 
%8.5’in üzeri ise piyasayı üzebilir. Ancak %6.2’lik yıl sonu hedefinin tutması en ideal koşulların bir araya 
gelmesini ve artan ithalat / enerji maliyetine rağmen fiyat artışlarının uzun yıllar ortalamasının çok altına 
inmesini gerektirmekte. Bu, imkansız değil ancak çok zor 
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Yurtdışı Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
    

ABD S&P 500 Endeksi – Uzun Vadeli Grafik 

 

ABD S&P Endeksi yaklaşık 1 ay önce test ettiği 1700 lü zirve seviyelerden başladığı düzeltme eğilimini sürdürüyor. 

1615 in de altına gerileme halinde düzeltme 1530 seviyesindeki alt band seviyesine doğru sürebilir. ABD 

piyasalarında güvenli liman ve kaliteli varlık adresi Bono piyasası olduğundan hisse senedi cephesindeki bu 

potansiyel gerilemeler trend bozulmadıkça kısa vadede olağan dalgalanmalar olarak kalabilir. Ancak bir önceki 

zirvelerin geçilmesine beklentinin de zayıf olduğu görülüyor.  
MSCI-Gelişmekte Olan Ülke Endeksi/ ABD-Uzun  Vadeli Grafik 

 

Gelişmekte olan ülke borsalarının ABD ye görece zayıf seyri son aylarda yatay eğilime dönüşmüş durumda. Ancak 

2008 sonunda görülen dip seviyelerden gelişmekte olan ülkeler lehine bir yükseliş başlamıştı. Bu defa likiditenin 

anavatanına geri dönüyor oluşu ve Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin bir büyüme hikayesi oluşturamayabileceği 

endişesi yukarı eğilim başlamasına engel olmakta.  
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Yurtiçi Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
 

BIST 100 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

Endeks geçen hafta 64000 sevieysini test ettikten sonra bu seviyeden tepki yüksleişi yaşıyor.  70000 seviyesindeki kritik destek 

bu yaşanan tepkide direnç olarak öne çıkabilir. Teknik olarak kısa vadeli alçalan kırmızı kanalın içerisindeki seyrin devam 

edebileceği görülüyor. Dolayısıyla faizlerde ve dövizde kalıcı bir dengelenme olmaması halinde endeksin bu kanaldan yukarı 

yönde güçlü bir ivme ile çıkma olasılığı zayıf. Tepkilerde endeksin güçlenmesi için alternatif piyasaların da dengelenmesi ve 

endeksin 72500 seviyesinin (alçalan kırmızı) trend seviyesini kırması ve bu seviyenin üzerine yerleşmesi gerekli.   

Türkiye / GOP Endeksleri Göreceli Grafik  

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

 
 
USDTL de  2.07 seviyesindeki kanal direnci test edildikten sonra  bir geri çekilme yaşanıyor. USDTL  de  2 
psikolojik destek,  1.95 trend desteği ise önemli destek olarak öne çıkıyor. 1.95 desteği aşağı kırılamazsa tekrar 
2.07-2.08 kanal direnci önümüzdeki günlerde test edilmesi olasıdır.  
 
GOP Para Birimleri Kıyaslamalı Grafik  

 
 
Grafikte TL deki (siyah renk ile gösterilen) değer kaybının yıl başından bu yana diğer ülke para birimlerine paralel 
olduğu görülüyor. Geçen hafta ise TL de pozitif ayrışmanın olduğunu görüyoruz.   
 
 

Strateji  
 

Endeksin orta vadede 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. Çok kısa vadeli 
al-sat seçenekleri olabilir ama daha kısa-orta vadeli portföy oluşturmak için Endeksin 72500 den geçen 
alçalan trend direncini de kırıp bu seviyelerin üzerine yerleşmesnini beklemekte fayda var.  
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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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