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Piyasalarda Bugün, 04/09
Sayı: 193
Günaydın,
Dış piyasalarda hafta başlangıcı ABD’de işlemlerin İşçi Bayramı nedeniyle gerçekleşmemesi
kaynaklı sakin oldu. Yurt içi piyasalarda ise Ağustos ayı enflasyonunun yansımaları ve veri
sonrasında gelen TCMB açıklaması takip edildi. Yıllık TÜFE’nin %17.90, ÜFE’nin ise %32.13
seviyelerine ulaştığını öğrendiğimiz dakikalarda TCMB’nin yaptığı açıklamada 13 Eylül
tarihinde gerçekleştirilecek PPK toplantısında politika ayarlamasının yapılacağı işaret edildi.
Gün sonunda yerel varlıklarda Türk lirası ve faizlerin gerilediği, hisse senetlerinin ise
primlendiği görüldü. Yeni gün başlangıcında Asya fiyatlamaları nispeten sakin, yatay-negatif
bir resim oluşuma işaret ediyor.

Piyasalar
EMEA bölgesi endekslerinde gün sonu kapanışları genel olarak pozitif performansa işaret etti.
Euro Stoxx 50 %0.06, FTSE 100 %0.97, CAC 40 %0.13 ve DAX -%0.14 ile işlem gördü.
Bölge genelinde en ciddi değer kaybı -%0.65 ile Rusya (USD) varlıklarında oldu.
Amerika kıtası işlemlerinde Avrupa seansına kıyasla değer kayıpları takip edildi.
ABD varlıklarının işlem görmediği gün içerisinde Arjantin’e dayalı kaygıların yanına ek olarak
Brezilya’nın politik riski de fiyatlamalara girdi. Merval endeksi gün sonunda -%1.66 düzeyinde
performans sergileyerek majör endeksler içerisindeki en zayıf üye olurken, Peru varlıkları ise
%0.12 ile pozitif yönde ayrıştı.
Asya seansında yeni gün işlemlerine baktığımızda yatay-karışık bir resim ile karşılaşmaktayız.
TSİ 07.57’de NKY 225 -%0.13, Hang Seng %0.03, CSI 300 -%0.16 ve KOSPI %0.21 ile işlem
görmekte. CNH-CNY spreadi 11 pips seviyesinde oluşurken, PBoC tarafından fixing kur
ayarlaması 6.8183 ile yuanda değer kazancına işaret etmekte.

Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz.
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Haber Akışı
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı İdlib'e saldırmaması
konusunda uyardı. Sosyal medyadan açıklama yapan Donald Trump "Beşar Esad, İdlib
bölgesine pervasızca saldırmamalı" dedi. Rusya ve İran'ın olası bir operasyona katılması
halinde ciddi bir insani hata yapacaklarını söyledi. Olası bir operasyonda yüzbinlerce insanın
hayatını kaybedebileceğine de dikkat çeken ABD Başkanı Trump, "Bunun olmasına izin
vermeyin" ifadelerini kullandı. (NTV)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ordusunun İdlib'e operasyon hazırlığını
değerlendirdi. Dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Çavuşoğlu, "Bu tam bir felaket olur" dedi.
(NTV)
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, "Fransa, Rusya ve Türkiye'yi, sivil halkı
koruma endişesiyle bu bölgede (İdlib) şiddetin azalmasına yönelik adımlarını korumaya
çağırıyor. Suriye'de kapsayıcı, güvenilir ve sürdürülebilir siyasi bir çözüm bulmak için Suriye
krizindeki temel aktörlerin yanı sıra bu iki ülke ile yakın ilişkilerimizi sürdüreceğiz." ifadesini
kullandı. (NTV)
Bakan Albayrak, geçen hafta bir araya geldiği Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire'den sonra
bugün de Londra'da bir dizi görüşmede bulundu. Albayrak, İngiltere Devlet Bakanı Alan James
Carter Duncan"ın yanı sıra Maliye Bakanı Philip Hammond ile bir araya geldi. (NTV)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarının korunması için
gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayarak, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine sonbaharda
başlayabileceğini belirtti. (Bloomberg HT)
Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, pesonun geçen hafta sert düşmesi ve yatırımcıların
hükümetin kendisini finanse edebilmesine yönelik endişelerinin artmasının ardından yaptığı
açıklamada, çok ihtiyaç duyulan gelirleri artırmak için ihracatçılara vergi konulacağını ve
bütçenin planlanandan bir yıl önce dengeye ulaştırılacağını söyledi. Macri, planlanandan bir
saat sonra başladığı ve 30 dakika süren konuşmasında, harcamaları azaltmak için mevcut
kabinede bakan sayısını yarıya indireceğini söyledi. Hazine Bakanı Nicolas Dujovne, Macri'nin
konuşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, hükümetin gelecek yıl denk bütçeye
kavuşacağını ve 2020 yılında fazla vereceğini söyledi. (Bloomberg HT)
Ticaret Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yayınlanan basın duyurusunda Türkiye ile Katar
arasında ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşmasının paraflanacağını duyuruldu.
(Bloomberg HT)
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Fiyatlamalar
ABD piyasaları Salı günü itibarıyla yeniden işlem görmeye başlıyor. Hafta başlangıcında azalış
gösteren global likiditenin artışı gündeme gelebilir. 4 Nisan sabahı işlemlerinde vadeli ABD
hisse senetleri kontratları yatay-pozitif bir açılışa işaret etmekte.
Faizlerin yatay seyrettiği ortamda dolar endeksi 95 seviyesinin üzerinde oluşum sağlama
çabası içerisinde. Asya fiyatlamalarında herhangi bir negatif sürprizin olmaması gelişmekte
olan ülke varlıkları için şu aşamada risk teşkil etmiyor. EURUSD paritesi 1.16 seviyesi üzerinde
tutunmaya çalışırken, USDTRY için 6.60 bölgesi üzerindeki oluşum korunuyor. Teknik açıdan
6.61 seviyesini önemsiyoruz. Üzerinde kalınan işlemlerde baskının devamı beklenebilir. Öte
yandan resmin tamamını kısa vadede olumlu yönde değiştirmesi için;
i) OVP beklentisi ii) PPK beklentisi iii) Dış politikada pozitif gelişme beklentisi yatırımcı
nezdinde korunuyor.
Yerel varlıklar için yatay seyir devam edebilir.
BİST 100 bir süredir öne çıkardığımız 88000/88500 bölgesini hareketin devamı ve/veya
muhtemel tepki eğilimi için önemsiyoruz. 92600-91500 destek, 95000 ise direnç olarak
izlenebilir.
USDTRY işlemlerinde alınan önlemlerin de etkisiyle yaşanan kısmi oynaklık azalışının terse
dönüşü gözlenmekte. 6.61 seviyesini önemsiyoruz. Aşağısındaki oluşumlarda 6.40-6.50
bandına çekilme takip edilebilir. Aksi durumda ise 6.80-6.90 dirençlerinin test edilmesi isteği
artabilir.
EURUSD paritesi işlemlerinde İtalya kaynaklı politik risklerin fiyatlanması söz konusu.
1.1570-1.1550 seviyeleri destek, 1.1680-1.1700 ise direnç olarak izlenebilir.
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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
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: Euro Bölgesi, ÜFE, %0.3-aylık, %3.9 yıllık, Temmuz,
: Türkiye, reel efektif döviz kuru endeksi, Ağustos,
: İngiltere, BOE Başkanı Carney sunumu,
: ABD, imalat PMI, 54.5, Ağustos,
: ABD, ISM imalat endeksi, 57.6, Ağustos.
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Seçilmiş Göstergelere Göre Trend Analizi
Finansal Araç
USDTRY
EURTRY
GBPTRY
TRY (Sepet Kur)
EURUSD
GBPUSD
USDJPY

Son Değer
6.6436
7.7160
8.5528
7.1800
1.1605
1.2862
111.15

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.)
0.11
4.3782
Trend Geçildi
6.5898
Trend Geçildi
-0.02
5.2207
Trend Geçildi
7.6784
Trend Geçildi
0.07
5.9066
Trend Geçildi
8.5354
Trend Geçildi
0.07
4.7980
Trend Geçildi
7.1351
Trend Geçildi
-0.12
1.1958
Trend Gerisinde
1.1641
Trend Gerisinde
-0.06
1.3542
Trend Gerisinde
1.2945
Trend Gerisinde
0.07
109.82
Trend Geçildi
111.18
Trend Gerisinde

RSI

Aşırı Alım/Satım

Güncelleme Saati

68.7
69.0
68.1
69.0
50.9
44.9
51.3

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

08:16:22
08:16:22
08:16:15
08:16:04
08:16:22
08:16:22
08:16:22

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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