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Suriye ve Summers’tan piyasalara iyi haber… Sahneye Fed çıkıyor…  TCMB izlenecek… 

Yeni haftaya başlarken haberler iyi - Birincisi, Suriye’deki kimyasal silah envanterinin devrine ilişkin yürütülen 
görüşmelerde Rusya ve ABD arasında mutabakat sağlandı. İkincisi, Lawrence Summers Fed Başkanlığı 
adaylığından çekildi ve piyasaların yeni Fed Başkanı olarak görmeyi arzu ettiği Janet Yellen'in adı ön plana çıktı. 
Bu iki gelişmeye, Wall Street’den açılış öncesi gelen ilk tepki gayet olumlu. Dolar endeksi sert düşüşle 81.0’lere 
gerilerken EURUSD paritesi de 1.3360’lara tırmandı; temelde Fed’in tahvil kararını bekleyen ABD 10 yıllık faizleri 
de düşerek %2.88’e indi. Hava olumlu…   

Gelişmekte Olan Piyasalarda (GOP) neler oluyor ? GOP risk rallisinin geçen hafta başında fitilini ateşleyen 
faktörleri hatırlayalım. Analist raporları tarihte ilk defa GOP hisse senedi piyasalarında ortalama hisse başına 
getiri oranının (ROE) Ağustos sonu itibarıyla global ortalamanın altına indiğini ve gelişmiş piyasalara göre iskonto 
oranın 2008’den bu yana zirve yaptığını ortaya koydu. Ardından, Suriye riskinin geri plana düşmesi, seri halde iyi 
gelen Çin verileri ve Fed’den yumuşak çıkış umuduyla işlem masalarına GOP’larda dolar sat, hisse al ve taşı 
(carry) emirleri geldi.  

Asıl soru “carry rüzgarı” iklime dönüşür mü? Kolay değil, çünkü GOP’larda geçen hafta yaşadığımız risk rallisi 
kırılgan. Sebeplerine gelince: Birincisi, şu anda en çok ilgi çeken seçenek olarak görünen ABD 10 yıllık tahvil faizi 
hala %2.9 civarlarında. İkincisi, risk rallisi, birkaç hafta önce zirve yapan volatilitenin yumuşaması ve ağır satış 
yiyen lokal para birimlerine diplerden alım gelmesiyle başladı, dolayısıyla, temel gelişmeler nedeniyle oluşmadı – 
zaten GOP’ların makro fundamentalleri sorunlu. Salı – Çarşamba toplanacak Fed FOMC sonuçlarına göre durum 
bir ölçüde netlik kazanabilir.  

Fed düğmeye basacak mı? Fed FOMC yarın toplanıyor, karar Çarşamba gelecek. Piyasada konsensüs görüş 
Fed’in tahvil alımlarını güvercin mesajlarla yavaşlatacağı (dovish QE Tapering) yönünde. Wall Street’in hisse 
senedi oyuncuları böyle bir kararın çıkmasından umutlu, ama yine de çok rahat değiller, çünkü tahvil faizleri hisse 
senedi piyasasına destek olabilecek sınırların üzerine çıkmış durumda : düşük enflasyon ve orta hızda büyüme 
platformuna kurulu fundamental yapı %3’e dayanan 10 yıllık faizi taşıyacak güçte görünmüyor. Eğer Fed 
piyasadaki konsensüs görüşe uyarak Tapering düğmesine basar ve ilk etapta aylık tahvil alımlarını 85 milyar 
dolardan 75 milyar dolara (10 milyar dolar) azaltırsa, bunun fiyatlara büyük etkisi olmayabilir. Biz Fed’in tahvil 
alımlarını Eylül toplantısında değil, Aralık toplantısında yavaşlatmaya başlamasının daha doğru olabileceğini 
düşünüyoruz, böyle olursa piyasa kısa vadede olumlu etkilenecektir.   

QE Tapering sürecinde piyasaların yeni kılavuzu ne olacak? İki kritik nokta var: a) QE Tapering’in hangi hızda 
devam edeceği, b) Fed fonlama faizinin ne zaman yükseleceği. QE Tapering’in molalı ve kademeli 
sürdürüleceğinin (yani makro etkilerin değerlendirilerek devam edileceğinin) ortaya konması ve sıfır faiz 
politikasını sonlandıracak kritik işsizlik eşiğinin aşağı çekilmesi risk iştahını arttırmak açısından kritik önemde. Bu 
noktada, piyasalar sıfır faiz politikasının sonlandırılmasında kritik eşik teşkil eden %6.5’lik işsizlik oranının %6’ya 
düşürülüp düşürülmeyeceğine bakacak.  

Avrupa 22 Eylül’de yapılacak Almanya seçimlerine kilitlendi - Genel duruma bakıldığında, Şansöyle Merkel’in 
partisi Hristiyan Demokrat Birliğinin (CDU) kız kardeşi CSU’nun oy oranının son anketlerde %40 olduğu ve bu 
durumda koalisyon ihtiyacının ortaya çıkacağı anlaşılmakta. CDU/CSU ittifakının şimdiki koalisyon ortağı FDP’nin 
oy oranı ise %6. Bu durumda, mevcut koalisyonun toplam oy oranının 22 Eylül’deki seçimlerde %46’da kalması 
muhtemel. Şu günlerde en çok konuşulan ve olasılığı biraz daha yüksek görünen koalisyon, CDU/CSU ittifakı ile 
Sosyal Demokrat Parti (SDP) arasında ortaya çıkıyor. Avrupalı yatırımcı bu durumu pozitif yorumluyor ve bu da 
Euro’ya dolar karşısında destek veriyor ancak biz şüpheyle bakıyoruz; zira bu durumda koalisyon müzakerelerinin 
bir aydan uzun zaman alma ihtimali belirebilir ve koalisyon görüşmeleri piyasaların sandığından daha çetin 
geçebilir. Almanya seçimleri sonrasında ise, Yunanistan, Portekiz ve İspanya’da mali ve bankacılık sorunları, 
banka birliği meselesi ve yapısal reformlardaki aksamaların hepsi raftan inecek ve yeni koalisyonun başını 
ağrıtacak.  

 

http://ekonomi.haberturk.com/etiket/larry_summers
http://ekonomi.haberturk.com/etiket/fed
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Japonya’da KDV artışına yeşil ışık yandı, Çin ise ‘eski ilaçlarla’ büyümeyi besliyor - Japonlar, bir tarihi 
hatanın daha eşiğinde : KDV artışıyla ilgili son karar 1 Ekim’de verilecek, Nisan 2014’de yeni KDV oranları 
yürürlüğe girecek. İktisadi aktivite düşerse kurumlar vergisi aşağı çekilecek; büyümenin zayıf kalması halinde 
para politikalarının daha da gevşetilmesi düşünülmekte. Piyasalar şimdiden parasal gevşemenin artacağını 
düşünüyor. Mali teşvikler ve likidite desteğiyle 2Ç’deki yavaşlama sinyallerini aşan Çin ise eski ilaçları 
kullanmaya devam ettiğinden, bu yıl %7.5’lik büyme hedefine ulaşsa bile, 2014’de sert fren riski masada.  

Bu hafta datalar ve G-4 merkez bankaları yetkililerinin konuşmaları piyasaları etkiler - Bugün açıklanacak 
ABD üretim verileri orta hızdaki büyümeyi teyit eder. Yarın ise gözler Euro-bölgesinden gelecek ZEW 
anketlerinde olacak. Geçen hafta üretimde sert bir düşüş gördük. Bu da 3Ç’nin hiç de iyi başlamadına işaret 
etti. ZEW Anketleri ise Almanya öncülüğünde toparlanmanın devam ettiğine işaret edebilir. Perşembe Haftalık 
İşsizlik, Konut Satışları ve Fed Philly Aktivite endeksi izlenecek. Sürpriz gelmez bizce. Bu arada hafta boyunca 
aralarında AMB Başkanı Draghi, Fed başkanı Bernanke ve BoJ başkanı Kuroda’nın da bulundu çok sayıda G-4 
merkez bankası yetkilisi konuşma yapacak. Bu nedenle piyasalarda dalgalanma görülebilir.    

Yurtiçinde gözler Fed ve TCMB toplantılarında - Başkan Başçı 27 Ağustos’ta Anadolu Ajansına verdiği 
mülakkatta yıl sonunda TCMB’nin nerede duracağını söyleyince PPK toplantılarının önemi pek fazla kalmadı. 
USDTRY’de yılın 1.92 seviyesinde kapanacağını ısrarla vurgulayan ve faiz koridorunda %6.75-%7.75 
bandından geri adım atmayacağını her platformda tekrarlayan TCMB Başkanı, PPK’nın olası faiz kararlarını da 
kiltlemiş oldu. Bu durumda, PPK sadece FX zorunlu karşılıklar ile rezerv opsiyon karşılıklarında ayarlama 
yapacak. Bunun dışında verilecek sinyaller büyümenin ve cari açığın yılın kalan döneminde 
yavaşlayabileceğine, buna karşılık enflasyon hedefinin de ulaşılabilir olduğuna işaret edecek. Özetle, TCMB 
zaman zaman ek sıkılaştırmaya gitse de güvercin duruşu korumaya devam ediyor. Bunu zaten efektif fonlama 
faizinden (EFR) de görebiliyoruz. 3 Eylül’den bu yana EFR zaten düşük kalan politika faiz koridorunun (%6.75-
7.75) da altında %6.3’de seyrediyor.  

TCMB’den “carry” mesajını üç hafta önce alan BİST, GOP’lardan esen carry trade rüzgarını arkasında 
hissettiği sürece yola devam etme niyetinde, ancak… ilk ters rüzgarda oyundan çıkabilir; çünkü 
fundamental makro ortamda riskler devam ediyor. Son yaşananların “soluklanma rallisi (relief rally)” ötesinde bir 
boyuta ulaşacağı yönünde yeterince kanıt yok, dolayısıyla, içerdeki rallinin devamı GOP’lardaki (kırılgan) risk 
rallisinin sürmesine bağlı. Yeni haftaya başlarken global piyasaların etkisiyle hava olumlu (risk-on) görünüyor…  



 

Piyasalara Haftalık Bakış 
 

 16 Eylül 2013 

 
 

6    Sertan Kargın -   Sevim Şahin 3 

Yurtdışı Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
    

ABD S&P 500 Endeksi – Kısa Vadeli Grafik 

 

Son haftalarda yukarı yönde tepki veren S&P endeksinde yükselişin ana katalisti FED. Summers ın Fed başkanlık 

yarışından çekilmesi Yeni haftanın ilk gününde iyimserliği artırdı. FED kararı öncesinde ABD borsalarında tarihi 

zirvelerin aşılmasını gerektirecek bir neden ise şimdilik görünmüyor.Teknık olarak S&P de ilk destek 1670 seviyesi 

olarak öne çıkıyor. 1709 zirvesinin geçilmesi halinde S&P endeksinde bir kaç yukarı yönlü eğilim devam edebilir. 

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de SUMMERS ın adaylıktan çekilmesinin pozitif yansımaları ile düşüş yaşanıyor.     

 
ABD 10 Yıllık Tahvil Faizi  – Uzun Vadeli Grafik 
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Euro / Dolar Paritesi - Uzun Vadeli Grafik 

 

Teknik olarak paritede 1.2750-1.34 aralığında bir dalgalanma mevcut. FED in Eylül toplantısından güvercin 

mesajlar beklenmesi Dolar endeksinde gerilemeye ve paralelinde Euro/Dolar paritesinde Dolar aleyhine bir 

yükselişe neden oldu. Hafta sonu yapılacak Almanya seçimleri sonrasında Euro’nun eğilimi pareitede belirleyici 

olacaktır.  

 
Yurtiçi Piyasalar ve Teknik Yorumlar 
 

BIST 100 Endeksi – Uzun   Vadeli Grafik  

 

Uzun vadeli grafiğe bakıldığında endekste 71300-71500 (yatay mavi) desteğinin üzerinde yükseliş eğilimi devam 

ediyor. Yurt dışındaki pozitif havaya paralel içerde yaşanan bu eğilimin zaman zaman iç gündemle birlikte 

kırılganlık riski de taşıdığı görülüyor.  
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10 Yıllık Tahvil Faiz Grafiği  

 

10 yıllık faizlerde bu sabah gerilemenin belirgin bir şekilde sürdüğü gözleniyor.  %9.48 in altına gevşeme devam 
ederse bu durum BIST açısından olumlu algılamayı banka hisseleri odağında sürdürebilir.  
 
USD/TL Uzun Vadeli Grafik  

 
 
Dolar/TL de 2 psikolojik sınırının altında önemli destek seviyesinin  yukarıdaki grafiktende anlaşılacağı üzere 1.97 
de olduğu görülüyor.  
 
 

Strateji  
 
Endekste yurt dışı piyasalara odaklı, pozitif bir eğilim yaşanıyor. Bu eğilim FED toplantısı sonrasında çıkacak 
sonuçlara göre şekilllenecektir. Kısa vadede kurda ve faizde destekleyici hareketler devam ederse bu pozitif hava 
bir kaç hafta daha devam edebilir. Endekste 71500 ü stop loss kabul ederek geri çekilmelerde veya 74000 kırılırsa 
hisse bazında seçici alımlar yapılabilir. 74000 yukarı kırıldıktan sonra , endeks hedefini 76000-77000 seviyelerine 
taşırken, bu stop loss seviyesini de yukarı çekerek makul oranda hisse pozisyonu taşınabilir.  
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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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