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Sayı: 182
Günaydın,
Haftanın son işlem gününde yerel varlıklarda artan oynaklık ile birlikte değer kayıplarının da
sertleştiği görüldü. Günün ikinci yarısında ABD Başkanı Trump’ın sosyal medya hesabı
üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte Türkiye’ye uygulanan çelik ve alüminyum tarifelerinin
iki katına yükseltileceğinin belirtilmesinin ardından içeride baskılanma durumunun boyutu
şiddetlendi. Türk lirası cinsinden değerlenen varlıklardaki kayıplar gelişmekte olan ülke
varlıklarını da olumsuz etkiliyor. Gece yarısı işlemlerinde Güney Afrika randı %7 eksiye dek
genişlerken, PBoC tarafından yuanın günlük fixing seviyesi de zayıflatıldı. Hafta başlangıcında
BDDK’dan gelen swap hamlesini ve muhtemel ek önlemleri yakından izleyeceğiz. TSİ 07.56’da
USDTRY paritesi 6.7247 seviyesinden işlem görmekte.

Piyasalar
EMEA bölgesi endekslerinde gün sonu kapanışlarının tamamı değer kayıplarına işaret etti.
Euro Stoxx 50 -%1.94, FTSE 100 -%0.97, CAC 40 -%1.59 ve DAX -%1.99 düzeyinde performans
sergiledi. Bölge genelinde en ciddi değer kaybı -%3.68 ile Rusya (USD) varlıklarında olurken,
İtalya’da da -%2.51 gibi ciddi bir baskılanma seviyesi takip edildi.
Amerika kıtası işlemlerinde Avrupa seansına benzer bir resim oluştu ve değer kayıplarının
genele yayıldığı görüldü. Majör ABD endekslerinin tamamı değer kaybederken gelişmekte
olan ülke varlıklarında zayıflamanın şiddeti arttı. Brezilya’da gün sonu işlemleri -%2.86’ya dek
genişleyen baskılanmayı işaret etti.
Asya seansında yeni gün işlemlerine baktığımızda değer kayıplarının genişleyerek devam
ettiğini görmekteyiz. TSİ 08.00’de NKY 225 -%1.97, Hang Seng -%1.83, CSI 300 -%1.85 ve
KOSPI -%1.79 ile işlem görmekte. CNH-CNY spreadi 65 pips seviyesinde işlem görürken PBoC
tarafından fixing kur ayarlaması 6.8629 ile yuanda değer kaybına işaret etmekte.

Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.

1

Orkun GÖDEK
DenizBank
Yatırım Hizmetleri Grubu
Stratejist
Düzey 3
Türev Araçlar
Kredi Derecelendirme
Kurumsal Yönetim Der.
orkun.godek@denizbank.com
+90 212 348 51 60
İSTANBUL

13.08.2018 08:33

Haber Akışı
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mevduatlara el konulacak diye bir açıklama
yapılmadı. Piyasaları tedirgin etme çabaları kabul edilemez" denildi. (NTV)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döviz kurlarındaki artışa yönelik olarak piyasaları
rahatlatmak için kurumların gerekli aksiyonları alacağını, gerekirse Mali Kural uygulanacağını
açıkladı. Albayrak, bu çerçevede mevduatlara el konulmayacağını, hesaplardaki dövizlerin
Türk lirasına çevrilmeyeceğini belirtti. (NTV)
ABD’nin Türkiye ve Çin’e ek gümrük vergisi uygulamasına Almanya’dan eleştiri geldi. Alman
Ekonomi Bakanı Altmaier, ticaret savaşının dünya ekonomisine ciddi etkileri olacağını belirtti.
(NTV)
Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Siluanov, "ABD varlıklarına yatırımlarımızı
önemli oranda azalttık ve azaltmaya devam edeceğiz. Dolar yerine de euro ve Çin yuanı gibi
para birimlerinin kullanımını artıracağız" dedi. (NTV)
BDDK, "Bugün bazı basın yayın organlarında kurumumuzun bankalarla bir toplantı tertip
ettiğine ilişkin bir kısım haberler yayınlanmıştır. Kurumumuzun bankalarla herhangi bir
toplantısı bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı. (NTV)
BDDK swap işlemlerine sınır getirdi. Yurt içi bankaların Türk Lirası vererek döviz aldıkları swap
işlemleri toplam özkaynaklarının yarısını geçemeyecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (BDDK), yurt iç bankaların TL verip döviz aldıkları swap ve benzeri işlemler toplamının
öz kaynaklarının yüzde 50'sini geçemeyeceğini duyurdu. BDDK'dan yapılan açıklamaya göre
bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para
swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurt içi bankaların TL verip, döviz aldıkları
swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler
toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 50’sini geçemeyecek.
(NTV)
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TCMB tarafından bir dizi önlem açıklandı:
Finansal istikrarın desteklenmesi ve piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amaçlarıyla
aşağıdaki tedbirler alınmıştır:
I. Türk lirası likidite yönetimi:
1) Merkez Bankası tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde
bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacaktır.
2) Türk lirası işlemler karşılığında alınan teminatların iskonto oranları tür ve vadelerine göre
güncellenerek bankalara teminat yönetiminde esneklik tanınacaktır. Söz konusu düzenleme
ile bankaların mevcut serbest teminatlarının iskonto edilmiş değerinde yaklaşık 3,8 milyar TL
tutarında artış olması öngörülmektedir.
3) Bankaların Türk lirası işlemleri için kullanabilecekleri teminat döviz depo limitleri 7,2 milyar
Euro seviyesinden 20 milyar Euro’ya çıkarılmıştır.
4) 2018 Yılı Para ve Kur Politikası metninde yer aldığı üzere, temel fonlama aracı olan 1 hafta
vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel yöntemle 91 güne
kadar vadeli repo veya depo satım ihalesi açılabilecektir.
5) Bankacılık sistemi fonlama ihtiyacının yüksek olduğu günlerde vadeleri 6 – 10 gün arasında
olmak kaydıyla farklı vadelerde birden fazla repo ihalesi açılabilecektir.
6) Bankaların teminat yönetimine esneklik kazandırılması amacıyla, 1 hafta vadeli repo
ihalelerinde kazanan tekliflerin bir bölümünün veya tamamının, bankalar tarafından talep
edilmesi halinde repo işlemi yerine aynı faiz oranı ve vade ile Bankalararası Para Piyasasında
depo işlemi olarak sonuçlandırılmasına imkân tanınacaktır.
II. Döviz likidite yönetimi:
1) Bankalar bir hafta vadeye ek olarak bir ay vadeyle de döviz depo imkânından
yararlanabileceklerdir.
2) Merkez Bankası döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine yeniden başlayacaktır. Bu
çerçevede, Döviz ve Efektif Piyasaları Uygulama Talimatı ile belirlenen kurallar doğrultusunda
döviz depo piyasasında bankalar Merkez Bankası aracılığı ile birbirlerinden borç alıp
verebileceklerdir.
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3) Bankaların döviz deposu almak üzere de kullanabilecekleri yaklaşık 50 milyar ABD doları
seviyesindeki mevcut limitleri gerektiğinde artırılabilecek ve kullanım şartlarında
iyileştirmeye gidilebilecektir.
4) Bankalar Döviz ve Efektif Piyasalarında kendilerine tanınan limitler dahilinde döviz karşılığı
efektif işlemleri yoluyla Merkez Bankasından efektif temin edebileceklerdir.
Piyasa derinliği ve fiyat oluşumları yakından takip edilecektir. Gerekli görülmesi halinde,
finansal istikrarı korumaya yönelik ihtiyaç duyulacak tüm önlemler alınacaktır.
Finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik
sağlanması amacıyla;
• Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirilmiştir.
• Yabancı para diğer yükümlülükler için aşağıdaki vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz
puan indirilmiştir.
Yabancı Para Diğer Yükümlülükler
Mevcut Zorunlu Karşılık Oranları
Yeni Zorunlu
Karşılık Oranları
1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli % 24 % 20
2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli % 19 % 15
3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli % 14 % 10
• Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanı yüzde 8’e çıkarılmıştır.
• Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında Türk lirası yükümlülükler karşılığında ABD
dolarının yanısıra euro cinsinden de zorunlu karşılık tesis edilebilecektir.
Değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD
doları tutarında altın cinsinden likidite sağlanmış olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
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Fiyatlamalar
Yerel varlıklarda Cuma günü yaşanan oynaklık artışının ardından hafta başlangıcında alınan
bir dizi önlem ile birlikte oynaklık düşüşü ve kısmen sakinleme görebiliriz. Gerek BDDK’nın
gerek TCMB’nin attığı adımları öngörülebilirlik açısından olumlu olarak okuyoruz.
BİST 100 işlemlerinde 200 haftalık ortalamanın geçtiği 88800/88500 desteğini satış
baskısının devamı açısından önemsiyoruz. 10 Ağustos günü görülen tepkiyi de bu kapsamda
değerlendirmek gerekiyor. 96500-97500 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
USDTRY işlemlerinde oynaklık artışına paralel fiyatlama davranışları gözlenmekte.
Bu noktada teknik görünümü konuşmanın kolay ve sağlıklı olmadığını değerlendiriyoruz.
Dışsal faktörlerin yarattığı tahribat azalmadıkça oynaklık artışının getirdiği baskılanma devam
edebilir.
EURUSD paritesi işlemlerinde bir süredir takip ettiğimiz 1.1500-1.1800 aralığında sıkışma
eğiliminin aşağı yönde kırıldığını görmekteyiz. Söz konusu eğilimde global risk iştahındaki
sendeleme ve Amerikan dolarının değerlenmesi etkili oluyor. 1.1350-1.1200 seviyelerinin
destek, 1.1400 ise direnç olarak takip edilmesi kısa vadeli işlemlerde yardımcı olabilir.
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Önemli rapor hatırlatmaları
Gelişmeler sonrasında orta vadeli fiyatlama stratejilerimizi ise kısaca şu şekilde oluşturmayı
doğru buluyoruz
:
Küresel:
 ABD’de devam eden Mueller soruşturması ve ticarete dayalı genel kaygılar Amerikan
doları cinsinden değerlenen varlıklarda oynaklığa neden olabilir.
Yeni günde ekonomik veri takvimi açısından yakından takip edilecek başlıklar

 Önemli bir veri bulunmamaktadır.
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Seçilmiş Göstergelere Göre Trend Analizi
Finansal Araç
USDTRY
EURTRY
GBPTRY
TRY (Sepet Kur)
EURUSD
GBPUSD
USDJPY

Son Değer
6.5807
7.5051
8.3992
7.0416
1.1389
1.2759
110.28

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.)
2.31
4.1895
Trend Geçildi
5.8143
Trend Geçildi
2.48
5.0085
Trend Geçildi
6.6862
Trend Geçildi
2.56
5.6754
Trend Geçildi
7.4595
Trend Geçildi
2.33
4.5985
Trend Geçildi
6.2501
Trend Geçildi
-0.21
1.1974
Trend Gerisinde
1.1507
Trend Gerisinde
0.01
1.3572
Trend Gerisinde
1.2832
Trend Gerisinde
-0.50
109.95
Trend Geçildi
110.91
Trend Gerisinde

RSI

Aşırı Alım/Satım

89.1
Aşırı Alım
89.1
Aşırı Alım
88.0
Aşırı Alım
89.5
Aşırı Alım
29.5
Aşırı Satım
24.0
Aşırı Satım
37.8 RSI Ara Seviyede

Güncelleme Saati
08:31:54
08:31:54
08:31:53
08:31:51
08:31:53
08:31:53
08:31:54

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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