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Günaydın,
EMEA bölgesi endekslerinde gün sonu kapanışları pozitif kapanışlara işaret etti. Euro Stoxx
50 %0.18, FTSE 100 %0.63, CAC 40 %0.27 ve DAX -%0.05 düzeyinde performans sergiledi.
Amerika kıtası işlemlerinde Avrupa seansına göre negatif ayrışma gözlendi. Meksika ve
Brezilya varlıklarının olumlu yönde ayrıştığı günde, majör ABD endeksleri önderliğinde
zayıflama takip edildi. Dow Jones -%0.03, S&P 500 -%0.08 ve Nasdaq -%0.02 ile kapanış
gerçekleştirdi.
Asya seansı işlemlerinde yeni gün başlangıçlarına baktığımızda karışık bir görüntü ile
karşılaştığımızı söylemek mümkün. NKY 225 %0.77, Hang Seng %0.01, CSI 300 -%0.13 ve
KOSPI -%0.89 ile işlem görmekte. CNH-CNY spreadi 13 pips seviyesinde gerçekleşirken, PBoC
tarafından fixing kur ayarlaması 6.9042 ile yuanda değer kaybına işaret etmekte. Yuanda
değer kaybı 6.9000 seviyesinin üzerine geçerek Mart ayının son haftasından bu yana ilk kez
söz konusu seviyelerde takip edildi. Para piyasası işlemlerinde 11.günde de ters repo ihalesi
açılmazken, bugün Çin piyasası özelinde net 10 milyar yuanın üzerinde sıkılaştırmaya
gidildiği belirtiliyor.
ABD’nin 6 yılı aşkın süredir devam eden Suriye iç savaşında ilk kez askeri müdahale
seçeneğini takip ettiği aksiyonun ardından haber akışı yakından takip ediliyor. Pasifik
Okyanusu’nun batısına gönderilen ABD savaş gemisi ile birlikte Güney Kore varlıklarında
satış baskısı gözlenmekte. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın ABC mülakatında Rejim
değişikliğinin öncelik olmadığını belirten açıklamasına rağmen, BM Temsilcisi tarafından
yapılan açıklamalarda Rejim’in değişebileceği belirtildi. Askeri operasyonun ardından İran ve
Rusya Dışişleri Bakanları telefonda görüşme gerçekleştirirken, bundan sonraki süreçte
aksiyonun tekrarlanması halinde gerekli tüm önlemlerin alınacağı belirtildi. ABD’nin
Tomahawk füzeleri ile vurduğu Rejim’e ait hava üssünden ise savaş uçakları çok kısa bir süre
içerisinde kalkış gerçekleştirerek yeni askeri operasyonlar gerçekleştirdi. ABD’nin operasyon
öncesinde Rusya tarafını bilgilendirdiğini bildirmesine rağmen Başbakan Medvedev ise
Cuma günü ABD tarafı ile çatışmaya ramak kaldığı şeklinde fikir beyan etti.,
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Geride bıraktığımız hafta içerisinde 3-7 Nisan tarihlerindeki kapanış fiyatları üzerinden
yaptığımız analizde Türk lirası cinsinden değerlenen varlıkların emsallerinden negatif yönde
ayrışma göstermediğini görüyoruz. Majör varlıklara baktığımızda ağırlıklı satış baskısının
küresel çapta gözlenen risk algısı değişimi ile birlikte değerlenen Japon yeni ile birlikte
Nikkei 225 endeksinde %2’ye yakın gerçekleştiği gözlenirken, Çin varlıkları ise pozitif
ayrışmada FTSE 100 ile dikkat çekti.
Risk algısı değişiminin devam etmesi ile birlikte güvenli liman arayışının hafta içerisinde de
korunmasını bekliyoruz. Euro/dolar paritesindeki ABD doları lehine gelişim beklentimizin
gerçekleştiği geride kalan hafta hareketinin yeni haftada da devam edebileceğini
düşünüyoruz. Teknik açıdan 1.0570/60 desteğinin kırılması halinde ise 1.0530/0500 bölgesi
gündeme gelebilir.
Yeni günde ekonomik veri takvimi açısından; TR/ 10.00 sanayi üretimi, 16.00/ ECB
Constancio konuşması, 17.00/ ABD iş koşulları endeksi, 23.00/ Fed Yellen konuşması
yakından takip edilebilir.
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Fiyatlama Beklentilerimiz
BİST 100: Teknik açıdan 84.500 seviyesi üzerinde kalınan işlemlerde olumlu fiyatlama
eğiliminin korunmasını bekliyoruz. Destek seviyeleri olarak 88.500-87.700, direnç seviyeleri
olarak ise 89.500-89.700-90.000 bölgeleri takip edilebilir.
Dolar/Lira: Teknik açıdan 3.6400-3.6700 seviyelerini aşan kurda yukarı yönde eğilimin
devam etmesini bekliyoruz. Destek seviyeleri olarak 3.7150-3.7000-3.6700, direnç seviyeleri
olarak ise 3.7400-3.7700 bölgelerini takip edeceğiz.
Tahvil: Kısa ve uzun vadeli faizlerde aşağı yönlü kalıcı hareket beklemiyoruz. Ancak TL’de
değer kaybına ara verilmesi halinde uzun vadeli faizlerde kısmen düşüş görülebilir. 2017
yılına yönelik portföy ayarlamaları için enflasyona endeksli tahvillerin tercih edilebileceği
kanaatindeyiz. TL’de değer kazanımı görmemiz halinde kısa ve uzun vadeli gösterge
tahvillerde (özellikle uzun vadede) al-sat amaçlı olumlu bir resim oluşabilir.
EUR/USD: Parite işlemlerinde 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin geçilememesinin
ardından zayıflamanın hızlandığı görülüyor. 1.0570 desteğinin kırılması halinde hareket
1.0530 bölgesine dek devam edebilir. Direnç seviyeleri olarak 1.0600-1.0630 bölgeleri takip
edilebilir.
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UYARI NOTU
Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen
kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve
belirtilen amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır. Bu
mesaj ve eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen
kişiyi haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı
gönderen kişinin veya DenizBank A.Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya
içeriği bozulan mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu
ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme
amaçlı hazırlanmış olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih
itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım
kaynaklarından elde edilerek derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
DenizBank A.Ş. ve iştirakleri, bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti
etmemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada
oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan
işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para
bazında değer kaybı olabileceği, devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini
kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında
gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Tanıtılan ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali
durumu ya da gereksinimleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak
alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından, burada yer alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki
şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı
zararlardan hukuki açıdan müşteri sorumludur. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel
sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan yorum ve
tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp,
Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun
teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım
ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri
içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının
göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri,
dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur risklerine maruz
kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde orijinal metnin dikkate
alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için 444 0 801 Önce Müşteri
Hattı'nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.
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