DENİZ YATIRIM ARAŞTIRMA
TÜRKİYE | SABAH STRATEJİSİ
27.05.2020 08:11

Orkun Gödek

+90 212 348 5160
Orkun.Godek@denizbank.com

Sabah Stratejisi
Neleri takip ediyoruz?
İstanbul’dan günaydın,
Ekonomilerde yeniden açılış planlarının ve atılan somut adımların yatırımcı
nezdinde yarattığı iyimserlik hisse senetleri işlemlerinde bir süredir pozitife neden
olurken, söz konusu eğilimin diğer varlık sınıflarında da farklı fiyatlamalara zemin
hazırladığını belirtmek gerekiyor. Amerikan doları –farklı nedenlerle de olsazayıflarken, keza ons altın riskli varlıklara yönelik iştahtaki artış ile birlikte değer
kaybediyor. Yeni gün işlemlerinde tahvil piyasası işlemleri ise sakin seyretmekte.
Ramazan Bayramı nedeniyle yerel piyasaların Pazartesi ve Salı günlerinde işlem
görmediği dönemde hafta başlangıcında New York ve Londra işlemlerinin de
kendi takvimlerinde yer alan tatiller nedeniyle kapalı olduğu görüldü. 26 Mayıs
fiyatlamalarında global ekonomideki toparlanmanın beklentilerden daha hızlı bir
şekilde gerçekleşebileceği beklentisi bir adım öne çıkarken, eğilimin temelinde
euro değerlenmesi ve Merkel-Macron planının yer aldığını belirtmek yanlış
olmayacaktır. EUR500 milyar seviyesinde açıklanan kurtarma fonu sonrası
euronun değer kazanması DXY nezdinde 99.00 seviyesine dek çekilmeye imkan
tanımış durumda. Bugün Avrupa Komisyonu tarafından açıklanacak bütçe ile
birlikte planın teklif edilmesi beklentisi ağır basıyor. Yaz aylarında ise ülkelerin
parlamentolarında oylanacak ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda Ocak
2021 ile birlikte devreye alınacak. Her ne kadar gerek zamanlama gerekse etkinlik
açısından arzu edilen ölçekte bir plan olmasa da “mali birlik” tartışmalarına
yönelik atılmış önemli bir “sembolik” adım olması nedeniyle piyasalar nezdinde
söz konusu hikayenin satın alındığını görüyoruz. Oyun değiştirici olarak
görmemekle birlikte kısa vadeli yükseliş tepkilerinin sınırlı kalmasını ve kalıcı euro
değerlenmesi fikrinde olmadığımızı hatırlatmak isteriz. 1.1020 izlediğimiz ilk
önemli direnç noktası.
Piyasalar açısından bir diğer önemli ve “göz ardı edilmesine” anlam vermekte
güçlük çektiğimiz husus ise potansiyel ABD-Çin gerginliği. Ulusal Kongre devam
ederken yansıyan ilk başlıklarda Çin’in Hong Kong’a yönelik yasal adımlar
atabileceği hususu yer alırken, dün ABD’de seansın son yarım saatinde geçen son
dakika haberinde ABD’nin Çinli yetkililere yaptırım uygulamayı Hazine üzerinden
gözettiği detayı yer alıyordu. S&P 500 endeksi son yarım saat içerisinde
kazançlarının yarısına yakın kısmını silerken, yeni günde ise karışık açılışın
ardından gerek Asya gerekse vadeli Amerikan hisse işlemlerinde pozitifin
fiyatlanma isteği korunuyor. 11 hafta yükseğinde yer alan S&P 500’e karşın 11
ayın düşüğünde yuan yaklaşımı olduğunu hatırlatmak gerekiyor.
Globalde gözlenen iyimserlik gecikmeli de olsan gelişmekte olan ülke varlıklarına
ve lira grubuna da yansıyor. Zayıflayan Amerikan doları EMFX için değerlenme
imkanı tanırken, düşük işlem hacmi ortamında USDTRY çaprazında 6.70
seviyesinin aşağısı test edildi. Bizim öne çıkardığımız daha anlamlı detay ise 6 ay
vadeli USD cinsi CDS’in 451bp seviyesine gerilemiş olması. Kalıcı stres azalımı için
dış varlık fiyatlamalarının etkileşime devamını gözlerken, Mart ayından bu yana
süregelen swap görüşmelerinin nihayete ermesinin de etkili olacağını düşünmeye
devam ediyoruz.
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Piyasalar
Türk lirası Amerikan doları karşısında 26 Mayıs işlemlerinde 6.70 seviyesinin aşağısını kısa süreliğine
de olsa test ederken, 22 Mayıs kapanışına göre toplamda %1.26 değer kazanımı sergilemiş durumda.
Aynı dönem içerisinde Brezilya reali %3.40 primlenirken, Meksika pezosu ise %2.41 yükseliş gösterdi.
Hisse senedi ve tahvil piyasalarımızda Ramazan Bayramı tatili nedeniyle işlem geçmezken, iShares
MSCI TR ETF’inde kapanış %2.97 yükselişe işaret etti. 13/3/30 vadeli USD cinsi TR eurobond fiyatı ise
günü %0.30 prim ile tamamlarken, 5 yıllık ülke risk priminde son işlemler 530bp düzeyinden geçti.
EMEA bölgesi endekslerinde kapanışlar Yunanistan gösterge endeksi dışında değer kazanımları
şeklinde gerçekleşti. Lufthansa’nın Alman hükümeti tarafından kurtarılmasının ardından
Fransa’nın da otomotiv sektörüne sağlayacağını açıkladığı EUR8 milyar düzeyindeki paket pozitif
yaklaşımda global risk iştahına katkı sağladı. Euro Stoxx 50 %0.94, DAX %1.00 ve Rusya (RTS, USD)
varlıkları ise %0.95 yükseliş ile günü tamamladı.
Amerika kıtası işlemlerinde gün boyu ciddi olumlu açılışa işaret eden vadeli endekslere paralel bir
seyir gözlendi. Her ne kadar TSİ 22.30’dan kapanışa dek geçen sürede hızlı geri çekilmeler gözlense
de Dow Jones endeksi günü +529 puan ile tamamlamayı başardı. S&P 500 endeksinde 3,000 puan
seviyesini psikolojik öneminin yanında 50 haftalık hareketli ortalamanın da geçmesi nedeniyle
yakından izlediğimizi belirtmek isteriz. Söz konusu bölge üzerindeki kapanışların 3,100 seviyesine dek
teknik anlamda yükseliş potansiyeli taşıdığını hatırlatmak gerekiyor. ABD-Çin gerginliğinin ne boyuta
ulaşacağı gelecek dönem açısından belirleyici olacak. Kıtada yer alan gelişmekte olan ülke varlıkları
ise Brezilya ve Şili’deki sınırlı kayıplara karşın, Kolombiya, Arjantin ve Peru’nun değerlenmesi ile günü
sonlandırdı.
Asya seansında yeni gün fiyatlamaları Çin grubu dışında iyimserliğin korunmaya çalışıldığını
gösteriyor. TSİ 08.00/ NKY 225 %0.89, Hang Seng %-0.39 ve KOSPI %0.17 ile takip ediliyor. CNH-CNY
spreadi 157 pips seviyesinde oluşurken, PBOC tarafından fixing kur ayarlaması 7.1092 ile yuanda
değer kazancına işaret ediyor.
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Fiyatlamalar
BİST 100 işlemlerinde kısa vadeli eğilim açısından 98,200 bölgesi üzerindeki kapanışlar yükseliş
trendinin korunmasını destekliyor. Haftalık bazda izlediğimiz 103,200 puan seviyesi olası
105,000-106,000 aralığına yönelik deneme açısından kritik önemde bulunuyor. Dış fiyatlama
koşullarındaki eğilim ekstra ülke ayrışmamız söz konusu olmadıkça etkili olmaya devam edecektir.
USDTRY paritesi işlemlerinde 6.65 bölgesi haftalık bazda destek, 6.79 ise direnç olarak izlenebilir.
EURUSD paritesi fiyatlamalarında global Amerikan doları yaklaşımı ana etken konumunda kalmaya
devam ederken bölgeye dair haber akışı da fiyatlamalara yön verir durumda. 1.0860 civarını olası
1.06 hareketi açısından yakından izlerken, 1.0980-1.1020 bölgesi ise yukarı yönde orta vade açısından
direnç olarak takip edilebilir. Henüz kalıcı EUR değerlenmesi beklentisinde değiliz. Genel olarak
1.08-1.10 işlem bandının korunmasını düşünüyoruz.
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Günlük takvim
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17.00

: ABD, Richmond Fed imalat aktivitesi, -40.0, Mayıs,



21.00

: ABD, Fed Bej Kitap açıklaması.

DENIZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU

Yasal Uyarı
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dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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