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Piyasalarda Bugün, 04/07
Sayı: 161
Günaydın,
Çin Merkez Bankası (PBoC)’den gelen açıklamaların ardından hafta ortası işlemlerinde yuan
denge arayışı içerisinde. Amerikan doları 4 Temmuz nedeniyle tatil olan ABD piyasalarına
paralel değer kaybederken, faizler cephesi ise yatay-düşük seyrini koruyor. Yeni gün
fiyatlamaları tüm bu gelişmelere rağmen Asya’da hisse senetlerinin değer kaybına işaret
ederken, yatırımcı cephesinde ihtiyatlı duruş devam ediyor. Yurt içinde ise 2003 sonrasının en
yüksek seviyesinde açıklanan TÜFE verilerinin çapraz TL ve faiz işlemleri dışında tam anlamıyla
fiyatlandığını söylemek güç. Bugün TCMB tarafından açıklanacak fiyat gelişmeleri raporunun
ardından Temmuz ayı PPK toplantısına dair faiz beklentileri şekillenecektir.

Piyasalar
EMEA bölgesi endekslerinde gün sonu kapanışları ağırlıklı bir şekilde değer kazancına işaret
etti. Euro Stoxx 50 %1.01, FTSE 100 %0.60, CAC 40 %0.76 ve DAX %0.91 düzeyinde
performans sergiledi. Bölge genelinde değer kaybı cephesinde İsveç ve Rusya varlıkları öne
çıktı.
Amerika kıtası işlemlerinde Avrupa seansından ayrışma gözlendi. Majör ABD endekslerinin
tamamı günü değer kaybı ile tamamlarken, Nasdaq cephesinde düşüş %1 seviyesine yakın
gerçekleşti. Öte yandan kıtanın geri kalan üyeleri arasında Arjantin Merval endeksinin %7
düzeyindeki yükselişi gelişmekte olan ülke varlıkları cephesinde dikkat çekti.
Asya seansında yeni gün işlemlerine baktığımızda zayıflamanın devam ettiği görülmekte.
TSİ 08.45’te NKY 225 -%0.06, Hang Seng -%0.91, CSI 300 -%0.57 ve KOSPI -%0.13 ile işlem
görmekte. CNH-CNY spreadi 106 pips seviyesinde oluşurken, PBoC tarafından fixing kur
ayarlaması 6.6595 ile yuanda değer kaybına işaret etmekte.

Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
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Haber Akışı
ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD başkanlık
seçimlerini etkileme çabalarını onayladığına yönelik iddialara katıldığını açıkladı. (NTV)
Resmi Gazete'de yayımlanan 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne
yönelik düzenlemeler yer aldı. 477 sayılı kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması, 7142
sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 2 Temmuz'da Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.
Söz konusu KHK'da yer alan 74 madde ve geçici 2 madde ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar
Kurulunun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi. Yeni KHK ile 1924 yılından
1960'a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan "İcra Vekilleri Heyeti" ibaresi ile 1963-2017
yıllarındaki bazı kanunlarda geçen "Bakanlar Kurulu" ve "Başbakanlık" ibareleri,
"Cumhurbaşkanı" ve "Cumhurbaşkanlığınca" olarak değiştirildi. Söz konusu düzenlemeyle,
yürürlükte bulunan kanun ve KHK'larla 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı kanuna dayanılarak
yürürlüğe konulan KHK'ların yürütme maddelerindeki Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış
olan atıflar, Cumhurbaşkanına yapılmış sayılacak. Bu KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihten önce,
değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş tüzükler,
nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer
işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürecek. (Bloomberg HT)
Financial Times'da yer alan makalede, Trump'ın ABD'nin müttefik olduğu ülkelere İran'a
ambargo uygulamaları çağrısının ardından, 50'den fazla şirketin İran'la iş yapmamaya karar
vereceği iddia edildi. Total, Peugeout ve Siemens gibi şirketler kendi ülkeleri İran ile
operasyonlarına devam etmeleri konusunda destek olmalarına rağmen, şirketler ABD'nin
yaptırımların etkisinde kalacakları endişeleriyle İran ile olan anlaşmalarına son vereceklerini
açıklamıştı. (Bloomberg HT)
İlk 6 aylık üretici fiyatları artışına paralel olarak, alkollü içeceklerde Özel Tüketim Vergisi yüzde
15.5 oranında yükseltildi. (Bloomberg HT)
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, İngiliz mevkidaşına yolladığı mektupta, İngiltere'nin "küresel
bir aktör" olmayı sürdürebilmesi için savunma bütçesini NATO hedefinin de üstüne çıkarması
gerektiği uyarısını yaptı. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre Mattis, İngiltere
Savunma Bakanı Gavin Williamson'a yolladığı mektupta, NATO'nun gayrisafi yurtiçi hasılanın
(GSYİH) yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefini tutturmanın İngiltere için yeterli
olmadığını bildirdi. (Bloomberg HT)
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Fiyatlamalar
PBoC cephesinden gelen son açıklamaların ardından spotta değer kaybını sınırlandıran yuan,
günlük kur ayarlamasında bir kez daha değer kaybetti ancak ivmesi düştü. Amerikan doları
tatil etkisiyle birlikte majör ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında kısmen zayıflıyor.
Dolar endeksi TSİ 08.51’de 94.51 seviyesinden işlem görürken, faizler ise yatay seyrini
koruyor. Amerikan doları karşısında değer kazanan gelişmekte olan ülke para birimlerine
baktığımızda ZAR, THB, IDR gibi üyeler öne çıkarken, zayıflamada ise TRY ve MXN takip
edilmekte. Yeni gün içerisinde kısmen risk algısında toparlanma ve yatay seyir gözlenebilir.
Haziran ayında enflasyon rakamları piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşme gösterdi.
Özellikle gıda fiyatlarının gerek baz etkisi kaynaklı gerekse manşette sergilediği yüksek
performans aylık TÜFE’nin yükselişinde öne çıkan başlık oldu. Öte yandan maliyet
cephesindeki gelişmeler de hız kesmeden devam ediyor. ÜFE’nin performansı, çekirdek
TÜFE’deki yüksek seyir, yakın dönemde gözlenen TL’nin değer kaybı gibi maddeler de listeye
eklendiğinde yükseliş için henüz zirvenin görüldüğünü düşünmek şu aşamada kolay değil.
Detaylandırdığımızda:












Aylık TÜFE Bloomberg beklentisi olan %1.3 yükselişin ciddi anlamda üzerinde
gelerek %2.61 seviyesinde gerçekleşme gösterdi. Böylece yıllık enflasyon Mayıs ayı
seviyesi olan %12.15’ten %15.39’a yükselmiş oldu.
Yılın ilk 6 aylık döneminde kümülatif TÜFE performansı %8.84, ortalama rakam ise
%1.47 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu rakamlar 2017’nin aynı döneminde sırasıyla
%5.78 ve %0.96 düzeylerinde takip edilmişti.
Yakın dönem gelişmeler TÜFE’nin gelişiminde belirleyici rol oynuyor. Manşet
rakamın sadece son 3 ay içerisinde gösterdiği kümülatif performans %6.1.
Bu noktada 2017’den devralınan negatif baz etkisini de belirtmek gerekiyor.
Hatırlatmak gerekirse, Haziran 2017’de aylık performans -%0.27 düzeyinde
gerçekleşmişti.
Enflasyon beklentileri üzerinden gerçekleştirdiğimiz hesaplamalarımıza göre
Haziran ayında reel faiz seviyemiz %8.87’ye yükseldi. Bahse konu rakam Mayıs
ayında %6.83 düzeyinde gerçekleşmişti. Yıllık ortalama reel faiz ise %5.86’da
oluşmakta.
2017’nin tamamında ortalama TÜFE seviyesi %11.13 olurken 2018’in ilk yarısında
%11.54 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşme gösterdi.
Maliyet cephesi gelişmeleri dikkat çekmeye devam ediyor. Haziran ayında ÜFE aylık
%3.03, yıllıkta ise %23.71 yükseliş sergiledi. ÜFE’nin sadece son 3 aylık dönemdeki
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kümülatif performansı %9.42 oldu. Yılın ilk yarısındaki kümülatif performans ise
%14.63. Yani, yarısından fazlası yakın vade kaynaklı.
Çekirdek enflasyon göstergeleri de olumsuz seyrini korudu. B endeksi yıllık
hesaplamaya göre %14.58, C endeksi ise %14.60 artış gösterdi.
Çekirdek C serisinin aylık performansı %1.81 artış ile dikkate değer konumda. Yılın ilk
yarısındaki toplam yükseliş %7.89. 2017 performansı ise %5.76. iki dönem arasındaki
fark yaklaşık 2 puanlık bozulma. Bu da enflasyondaki yüksek seyrin en önemli
açıklayıcısı konumunda bulunmakta.
Çekirdek enflasyonun önemli gördüğümüz alt kalemlerine baktığımızda:
 İşlenmemiş gıda fiyatları ay bazında %10.78 yükseliş gösteriyor. Söz konusu
kalem Haziran 2017’de %1.06 gerilemişti. Baz etkisinin önemi bu noktada
öne çıkmakta. Ancak yine de önlem gerektirdiği gerçeği değişmiyor. 6 aylık
dönemdeki kümülatif yükseliş %18.92. Aylık ortalama artış %3.15.
 Taze meyve ve sebze fiyatları da benzer eğilim içerisinde. Aylık yükseliş
%17.51 ile dikkat çekmekte. Yılın ilk yarısındaki performans %22.22.
 İşlenmiş gıda fiyatları ilk iki kalemdeki seviyelere kıyasla nispeten sakin
görünse de yine de yüksek. Aylık %1.27, 6 ayın tamamında ise %7.56 yükseliş
söz konusu.
 Talebi ölçümlediğimiz esas kalem olan altın hariç dayanıklı mallar grubunun
aylık yükselişi %3.2. Yılın ilk yarısında bu cepheden gelen yükseliş %12.







Aylık enflasyona en yüksek katkının geldiği kalem 1.38 puan ile gıda ve alkolsüz
içecekler oldu. Söz konusu kalemi 0.46 puan ile ulaştırma takip etti. Düşürücü tek
etki ise -0.08 ile giyim ve ayakkabı kalemi kaynaklı oldu.
Enerji fiyatlarındaki yüksek seyir en ciddi etkisini Mayıs ve Haziran dönemlerinde
göstermiş oldu. Ulaştırma hizmetleri Mayıs ayındaki %1.54’lük yükselişin ardından
Haziran ayında da %2.15 artış gösterdi. Böylece yılın ilk yarısındaki toplam
performans %5.61 oldu. Söz konusu rakam 2017’nin aynı döneminde %7.26 olmuştu.
İki dönem arasındaki fark ÖTV ayarlaması nedeniyle henüz fiyatlara yansıtılmamış
olan akaryakıt fiyatlarından ve yılın ilk aylarındaki performansın 2017’ye kıyasla
düşük kalmasından kaynaklanıyor.
Hesaplamalarımıza göre Haziran ayında fiyatları takip edilen 407 ürünün 289’unda
yükseliş gerçekleşti. Bahse konu rakam Mayıs ayının üzerinde olsa da Nisan ayındaki
299 seviyesinin aşağısında bulunuyor. Toplamın %71’inde fiyatlar yukarı yönde
seyretti.

4

04.07.2018 09:03

Enflasyondaki yükselişin gerek düşük baz etkisi gerekse yakın dönem TL gelişmelerinin
gecikmeli etkileri ile birlikte Temmuz ayında da devam etmesini yıllıkta %16’lı seviyelere
ulaşmasını bekliyoruz.
Yurt için gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinin ardından kısa vadeli
işlemlerde yerel varlıkların pozitif yönde etkilenmesi beklentisi içerisindeyiz. Orta-uzun vadeli
işlemler için yorum yapmak ise şu aşamada erken olabilir. Konuyla ilgili kapsamlı
raporlarımıza aşağıda yer alan linkler üzerinden ulaşabilirsiniz:
Türkçe rapor için: https://www.denizbank.com/daily-newsletter/16623/download.aspx
İngilizce rapor için: https://www.denizbank.com/daily-newsletter/16624/download.aspx
Euro/dolar paritesinde ECB kaynaklı haber akışının yarattığı satış baskısı fiyatlamalardan
çıkarken, ABD’den gelen akış ve güvenli liman arayışı işlemlere yön vermekte. Orta vadede
en azından ECB kaynaklı aşağı yönlü ivmenin kırılmasını ve dengelenme sürecinin başlamasını
bekliyoruz. 1.1750 seviyesini yukarı yönün devamı açısından önemli direnç olarak görüyoruz.
1.1510 desteğinin kırılması halinde eurodan çıkış isteği hız kazanbilir.
Dolar/lira paritesi işlemlerinde TCMB tarafından atılan adımların TL’de satış baskısını
dengelediği kanaatindeyiz. 4.5800 seviyesini aşağı yönün devamı için önemsiyoruz.
Kırılmakta zorlanması ise dikkate değer husus. 4.6700 direnci yukarı yön açısından kritik
önemde. Kırılması halinde 4.7100-4.7500 hareketi gündeme gelebilir. Dış haber akışına
paralel seyrin ağır basmasını bekliyoruz.
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Önemli rapor hatırlatmaları
Bir önceki haftaya ait CFTC işlemlerini gösterir raporumuza CFTC Raporu başlığı altından
ulaşabilirsiniz.
Gelişmeler sonrasında orta vadeli fiyatlama stratejilerimizi ise kısaca şu şekilde oluşturmayı
doğru buluyoruz:
Küresel:
 ABD’de devam eden Mueller soruşturması Amerikan doları cinsinden değerlenen
varlıklarda oynaklığa neden olabilir.
Yeni günde ekonomik veri takvimi açısından yakından takip edilecek başlıklar





11.00
11.30
13.55
14.30

: Euro Bölgesi, bileşik PMI, 54.8, Haziran,
: İngiltere, bileşik PMI, 54.5, Haziran,
: BOE, Saporta konuşması,
: Türkiye, TCMB reel efektif döviz kuru endeksi, Haziran.
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Fiyatlama Beklentilerimiz
BİST 100: 102.500 seviyesinin kalıcı bir şekilde geçilmeden endekste baskının azalmasını
beklemiyoruz. 94.200-90.800 destek, 96.600-99.300 direnç konumunda.
Tahvil: Yeni açılacak pozisyonlarda al-sat amaçlı yaklaşımdan ziyade getiri eğrisinin 5 ve 10 yıl
vadeli kıymetlerinde orta-uzun vadeli pozisyon biriktirme tarafında olunabilir.
Mevcut seviyelerin kısmen bu imkanı tanıdığı kanaatindeyiz. TÜFE’ye endeksli tahvillere
portföylerde yer verilebilir.
USDTRY: 4.6200-4.5500 destek, 4.6700-4.7100 direnç konumunda.
EURUSD: 1.1650-1.1600 destek, 1.1700-1.1750 direnç olarak izlenebilir.
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Seçilmiş Göstergelere Göre Trend Analizi
Finansal Araç
USDTRY
EURTRY
GBPTRY
TRY (Sepet Kur)
EURUSD
GBPUSD
USDJPY

Son Değer
4.6761
5.4581
6.1737
5.0676
1.1667
1.3200
110.40

SEÇİLMİŞ TEKNİK GÖSTERGELERE GÖRE TREND ANALİZİ
Günlük Değişim Hareketli Ortalama Uzun Vadeli Trend Spread Analizi Hareketli Ortalama Kısa Vadeli Trend Spread Analizi
(%)
(200 Gün, Basit)
(Son Değer - 200 Gün H.O.)
(5 Gün, Basit)
(Son Değer - 5 Gün H.O.)
0.09
4.0033
Trend Geçildi
4.6285
Trend Geçildi
0.20
4.7969
Trend Geçildi
5.3926
Trend Geçildi
0.17
5.4385
Trend Geçildi
6.0938
Trend Geçildi
0.15
4.3995
Trend Geçildi
5.0085
Trend Geçildi
0.08
1.1987
Trend Gerisinde
1.1643
Trend Geçildi
0.05
1.3589
Trend Gerisinde
1.3164
Trend Geçildi
-0.17
110.17
Trend Geçildi
110.63
Trend Gerisinde

RSI

Aşırı Alım/Satım

Güncelleme Saati

57.7
56.8
54.3
57.6
48.4
43.3
54.0

RSI Ara Seviyede
RSI Ara Seviyede
RSI Ara Seviyede
RSI Ara Seviyede
RSI Ara Seviyede
RSI Ara Seviyede
RSI Ara Seviyede

09:02:59
09:02:59
09:02:59
09:02:51
09:02:59
09:02:59
09:02:59

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Hesaplamaları, Bloomberg

Uzun vadeli trend analizi yapılırken finansal varlığın son değerinden 200 günlük; kısa vadeli
trend analizi yapılırken ise 5 günlük hareketli ortalama değeri çıkarılmıştır. Son değerin
hareketli ortalama seviyeleri gerisinde kalması durumu "Trend Gerisinde", üzerinde oluşması
durumu ise "Trend Geçildi" olarak yorumlanmıştır. RSI İngilizce "Relative Strength Index"
tanımlamasının kısaltılmış halidir. Türkçe'ye "Göreceli Güç Endeksi" olarak çevrilebilir. Teknik
analizde 70 seviyesi ve üzerindeki durum "Aşırı Alım", 30 seviyesi ve gerisindeki durum ise
"Aşırı Satım" olarak yorumlanmaktadır. İki seviye arasındaki hesaplamalarda ise "RSI Ara
Seviyede" yorumu getirilmiştir. 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
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. Spread analizleri
matematiksel hesaplamalara göre GYT değerlendirmesi yapmakta olup, mikro-makro bazda
yapılan değerlendirmeler ile aynı yönlü sonuçlar vermeyebilir. Tüm matematiksel
hesaplamalar "Güncelleme Saati"nde yer alan değerlere göre yapılmıştır. Yatırım kararı
verilirken saat ve değerler göz ardı edilmemelidir.
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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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