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Haftaya Bakış 

ABD’de Kritik Suriye oylaması…  

Global piyasalar dalgalı, ancak büyümeye ilişkin beklentiler iyileşmeye devam ediyor - Son anketlerde Çin 
önde; ABD karmaşık fakat temelde orta hızda gidiyor; üzerinde ölü toprağı serili denen Euro-bölgesi ve İngiltere 
birkaç ay öncesine göre kıpırdanma gösteriyor; gelecek birkaç ayda da bu durumun değişmesi pek beklenmiyor. 
İyileşme trendinin yıl boyunca devam etmesi hatta 2014’e de bu havada girilmesi olası. Ancak ortam oldukça riskli. 

AMB gevşeme söylemlerinde dozu artırdı. 5 Eylül’e dönelim ve AMB Başkanı Draghi’nin açıklamalarını 
hatırlayalım. Draghi’den aldığımız mesaj şu: “Euro-bölgesi para piyasasındaki gelişmeler enflasyon beklentileriyle 
ısrarlı şekilde uyumsuz kalmaya devam ederse AMB faizi indirecek; zira finansal koşulların sıkılaşması anlamına 
gelen para piyasası faizindeki yükseliş, enflasyonun düşük kaldığı bir ortamda henüz kırılgan bir canlanma 
gösteren ekonomik aktiviteye darbe indirebilir. Güvercinlerin yönetimindeki AMB’nın buna tahammülü yok”. Sonuç 
olarak, bu yöndeki duruşun yeni bir faiz indirimine kapı araladığını not edelim. Hisse senedi tarafından 
bakıldığında, AMB’nın geveşme dozunu artırması faizlerde yaşanan artışların açtığı yarayı kapamakta yeterli 
görünmüyor, ancak acıyı biraz olsun dindiriyor.      

Fed 17-18 Eylül’deki FOMC toplantısını pas mı geçecek? Son dönemde karmaşık sinyaller aldığımız ABD’den 
gelen Ağustos ISM Anketlerinde hem imalat hem de hizmetler sektörününde beklentilerin ciddi ölçüde iyileştiğini 
gördük. Özellikle ISM hizmet endeksinin Aralık 2005’den bu yana en yüksek seviyesine tırmanması ekonomik 
aktivite açısından önemli sinyal. Son günlerde gözlenen kuvvetli data akımı, Ağustos’ta tahminlerin altında kalan ve 
Temmuz verisi de aşağı yönlü revize edilen tarım dışı istihdam rakamlarıyla birkez daha karmaşık hale geldi. 
Piyasanın 17-18 Eylül’de Fed FOMC’de QE Tapering’e start verileceği beklentisi halen ön planda; ancak Fed, 
dataların karmaşadan tam olarak kurtulamadığı, enflasyonun düşük seyrettiği, piyasalardaki belirsizliğin devam 
ettiği, Suriye ve borç tavan meselelerinin risk teşkil ettiği bir ortamda 18 Eylül’de start düğmesine basmak yerine 18 
Aralık tarihini beklemeyi tercih edebilir. Bu arada, piyasaların Lawrence Summers’ın Fed adaylığında öne 
geçmesinden epeyce rahatsız olduğu görülüyor.  

Oyun, set ve maç doların olacak - Fed’in önümüzdeki üç toplantının hangisinde tahvil alımlarını yavaşlatma (QE 
Tapering) düğmesine başlayacağı tartışılırken, AMB’nın gevşek duruşunu teyit edip ek gevşeme adımı (faiz 
indirimi) konusunda piyasaları ikna etmeye çalışması para politikaları arasındaki ayrışmayı iyice ortaya çıkardı. 
ABD 10 yıllık tahvil faizinin Almanya tahvil faiziyle makası 100 baz puan; ancak, asıl hikaye 2 yıllık faizlerde 
yazılıyor, 2 yıllık ABD tahvil faizinin Alman tahvilleriyle makası ciddi oranda açıldı. Bizim haftalar öncesinde 
yatırımcılara aktarmaya çalıştığımız faiz farkındaki genişleme elbette dolara destek veriyor. Ancak ABD datalarında 
süre gelen karmaşa faiz makasının daha fazla açılmasını ve dolayısıyla doların momentum kazanmasını 
yavaşlatıyor. Paritenin Eylül sonunda 1.30’lara ve yıl sonunda da 1.26’larda gerileyeceği görüşümüzü koruyoruz. 

Suriye krizinde gözler Washington’da… Yarın Obama Suriye konusunda halka seslenecek… Kongre oylamayı 
11 Eylül’de yapılabilir - G-20’den çıkan fotoğrafta Rusya-ABD gerilimini gördük. Son olarak ABD senatosu ve 
kongresi Suriye konusunu değerlendirmek üzere Washington’a gelmek isteyen Rus heyeti reddetti. Daha önemlisi 
ABD’nin BM Güvenlik Konseyi'nin işbirliğini istemekten vazgeçebileceği resmi ağızlardan dile getirildi. Haftaya 
başlarken Putin’in Suriye’ye silah satışlarını sürdüreceği haberlerini okuyoruz. Bu hafta başında ABD Kongresi’nin 
oturumlara başlamasıyla ortalık ısınacak. Senatör Reid Suriye tasarısının 11 Eylül Çarşamba gündeme 
alınabileceğini söyledi; ancak henüz “hayır görüşü” ağırlıkta. Anlaşılan Obama ikna için hayli ter dökecek. Wall 
Street’in Suriye operasyonuna 60 gün sınırı getiren ve gerektiğinde 30 gün daha uzatan tasarıyı “sınırlı bir 
müdahelenin habercisi olarak algıladığını” not edelim. Yine de, Wall Street müdahaleye kayıtsız kalmayabilir. Diğer 
yandan, sözkonusu operasyonu doların gücünü bir üst patikaya çıkaracak bir gelişme olarak dikkate alıyoruz. 
Güçlü dolar + yüksek petrol fiyatı ise GOP’ları baskılar.  

Bu hafta global data akımı cılız - Perşembe’ye kadar Avrupa ve ABD’den ciddi data akımı gözlenmemekte. 
Çin’de hafta sonu iyi gelen ihracat rakamlarının ardından yarın üretim ve perakende satış verileri takip edilecek. 
Perşembe Draghi’nin yapacağı konuşma piyasaların radarında. Draghi muhtemelen geçen haftaki gevşek 
söylemlerinin dışına çıkmayacak. ABD’de haftalık işsizlik başvurularından yeni bir bilgi beklenmemekte. Cuma ise 
ABD’de ÜFE, perakende satış, Michigan Tüketici güveni ve stok verileri izlenecek. Rakamların ılımlı büyüme hızını 
desteklemesi beklenmekte. Bu hafta, AB maliye bakanları toplantılarında Yunanistan-Portekiz-İspanya gözden 
geçirme çalışmaları ana gündem. Bu arada, Slovenya’da bankacılık sisteminde sıkıntıların başladığını görüyoruz. 
Üçlü koalisyon tehlikesini hisseden Merkel, 22 Eylül seçimlerine kadar sorun istemiyor. 
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Yurtiçinde gözler TCMB’nin hamleleriyle makro datalarda, akıllar ise ABD’deki Suriye oylamasında - Geçen 
hafta TL’deki kayıplara karşı piyasaya rezerv opsiyon mekanizması (ROM) ile zorunlu karşılıklardan (ZK) dolar 
likiditesi temin edilebileceğini söyleyen TCMB teknisyenleri “rezerv eritmeyecek sürpriz müdahale araç” 
beklentisine yönelik bir açıklama getirmemişti. TCMB brüt rezervlerini kullanırsa elbette işe yarar ve TL’yi 
kuvvetlendirebilir ancak faiz artırmadan rezervlere yüklenmek Fed’in ayağını gazdan çekeceği bir ortamda 200 
milyar doları aşan finansman ihtiyacı karşısında derecelendirme kurumlarınca riskli görülebilir.   

Bu ortamda, kur - faiz cephesinde sıkışma sürdükçe, petrol fiyatları yüksek kaldıkça ve ABD faizleri tırmandıkça 
BİST’den kalıcı bir yükseliş trendine girmesi beklenmemeli, BİST’de olası alımlar teknik bazda tepkisel boyutun 
ötesine pek geçemeyebilir.  

Yarın açıklanacak 2Ç büyüme ve Perşembe gelecek Temmuz Cari Açık, Fed ve S&P/Fitch öncesinde önemli. 
Ekonominin görece toparlandığı 2Ç’de dahi %3.5 civarında kalması beklenen büyüme hızının tüm yılı %3 
dolayında tamamlaması ekonomi yönetimi tarafından da kabul edildi. Cari açığın ise 5.2 milyar dolarla 12 aylık 
birikimli rakama en az 1 milyar dolar daha ekleme yapması beklenmekte. Bu durum, zayıf büyüme ve yükselen 
enflasyon karşısında sıkıntı yaratıyor.  

Ayrıca resme Suriye riski de girdi. Bu çok önemli; zira herkes biliyor ki Suriye ortadoğuda Pandora’nın kutusu ve 
bölgedeki dengeler açısından tam bir istinat noktası. Kontrolsüz kırılma, tüm bölgenin geleceğini tehlikeye atabilir. 
O nedenle, hafta boyunca gözler ABD kongresinden gelecek haberlerde olacak. Yeni haftaya TCMB istisnai gün 
rejiminde başlarken, BİST için hava olumlu ancak sisli. Olumlu hava Çin’deki yüksek ihracat rakamlarından ve 
Japonya’nın olimpiyat zaferiyle Asya’dan geliyor. Sisli-puslu hava ise Suriye, %2.95’de seyreden ABD faizi ve 116 
dolara yükselen Brent petrolden kaynaklanıyor.    
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Yurtdışı Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
    

ABD S&P 500 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

Son günlerde yukarı yönde tepki vermeye çalılşan S&P endeksinde genel anlamda bir sıkışıklık sözkonusu. Son 

gelen İstihdam verileri morallari biraz bozsa da hisse senedi piyasalarında orta vadeli trend şimdilik korunuyor. 

Tarihi zirvelerin aşılmasını gerektirecek bir neden ise şimdilik görünmüyor. Zira dünyadaki likiditenin kalliteli 

varlıkları geçiş aşamasında artık getirisi %3 lere dayanan ABD 10 yıllık tahvilleri önemli adres konumunda 

bulunuyor. S&P de teknik olarak 1625 trend desteği korunduğu sürece gelişmekte olan piyasalar negatif 

etkilenmeyebilir. Ama bu destek kırılırsa ve bu durum likiditenin güvenli, limana kayışından kaynaklanırsa bundan 

gelişmekte olan ülkeler de olumsuz etkilenebilir.   

 
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi  – Uzun Vadeli Grafik 

 

10 yıllık faizlerde 2007 yılından itibaren başlayan trend direnci test ediliyor. Bu seviyelerde likidite açısından cazip 

olması teknik olarak faizlerin bu noktadan fazla uzaklaşmayabileceği anlamına da gelebilir.  
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Euro / Dolar Paritesi - Uzun Vadeli Grafik 

 

AMB başkanın geçen hafta faiz indirimine yeşil ışık yakması  Euro da zayıflamaya neden oldu. Teknik olarak 

paritede 1.2750-1.34 aralığında bir dalgalanma mevcut. 1.32 seviyesninin altına kalmaya devam ettikçe bu bandın 

alt seviyelerine doğru Dolar lehine hareket potansiyeli var. FED in Eylül toplantısından çıkacak sonuçlar kısa 

vadede belirleyici olacaktır. 

 

Yurtiçi Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
 

BIST 100 Endeksi – Uzun  Vadeli Grafik (Haftalık) 

 

Endekste farklı bir bakış tekniği ile grafiğe lineer bakıldığından 64000 desteğinin önemi ortaya çıkıyor. Bu destekten 

şimdilik tepki yükselişi yaşayan endeksin kuvvet toplayabilmesi ise 72000 direncini geçip bu seviyenin üzerinde 

güçlü bir şekilde tutunmasına bağlı olacaktır.  
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BIST 100 Endeksi – Kısa  Vadeli Grafik  

 

Kısa vadeli grafiğe odaklanırsak 72000 in aynı zamanda Mayıs ayında başlayan kısa-orta vadeli düşüş trendi ile de 

çakışması nedeniyle önemli seviye olduğu görünüyor. Gerek gelişmekte olan ülke endekslerinden gerekse ABD ye 

görece zayıf performans sergileyen BIST100 endeksinde ara tepkiler olabilir, ama bu resimden de net bir şekilde 

görüldüğü gibi  72000 direnci kırılana kadar tepkilere temkinli yaklaşmak ve alternetif piyasalarda da bir rahatlama 

olmadığı taktirde ciddi risk almamakta yarar olabilir.  

BIST 100 / ABD S&P Endeksi Göreceli Grafik  

 

BIST 100 endeksinin S&P endeksine relatif grafiği, görece zayıf eğilimin devam ettiğini gösteriyor. TL deki değer 
kaybının da etkisi ile BIST100/S&P 2009 yılında başlayan yükselişin başlangıç seviyelerine herişeme yaşanmış 
durumda.  Gelişmekte olan ülke borsalarında ABD ye görece negatif aurışma devam ederse BIST 100 de de bu 
yönde (zayıflama) eğilim sürebilir.  
 

Strateji  
Endekste yurt dışı piyasalara odaklı, FED toplantısına ve Suriye konusuna duyarlı eğilimin olduğu bir dönemden 
geçiyoruz. Bu ana faktörlerin petrol fiyatlarında, kurda ve ABD faizlerinde yaratacağı etkinin BIST100 endeksini 
etkilemeye devam edeceğini düşünüyoruz. Bu belirsizlikler altında teknik açıdan önemli direnç bölgesi 70000-
72000 bölgesi olurken, önemli desteğin de 64000 lerde olduğu görünüyor. Bu aralıkta kısa vadeli dalgalanmalardan 
yararlanılabilir. Ancak henüz orta vadeded taban oluşumunu teyid etmeden ciddi pozisyon açmanın hala riskli 
olduğunu, var olan pozisyonların ise endekslere dirençlere yaklaşıldıkça Türev yatırım araçları korunma amaçlı 
pozisyonlar açılabileceğini düşünüyoruz. 
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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 doğurmayabi lir.  
 
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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