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- Global Siyaset / Jeopolitik / Güvenlik / Makro Ekonomi 

 

Global tarafta en sıcak konu ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti 

olarak tanıdığını açıklamasının ardından süregelen tartışmalardır. Trump’ın bu 

hamlesiyle ilgili olarak iki varsayım ön plana çıkmaktadır. Bunlardan birincisi 

düşüşte olan popülaritesi ve azledilme kaygılarına istinaden seçim kampanyasında 

bazı güçlü gruplara verdiği sözleri yerine getirerek destek bulma çabası ve/veya 

İsrail’in bu bölgedeki konumunu özellikle İran’a karşı güçlendirme isteğidir. Her ne 

sebeple yapılmış olursa olsun bölgedeki tansiyonu ve uluslararası diplomasi 

trafiğini artıran bu hamlenin olası sonuçları dikkatle takip edilecektir. Özellikle 

Müslüman ülkelerden Suudi Arabistan ve Mısır’ın henüz bir tepki vermemiş olması 

da bölge üzerinde oynandığı varsayılan bazı oyun teorilerini de destekler 

niteliktedir. 

 

İç Siyaset / Jeopolitik / Güvenlik / Makro Ekonomi 

 

ABD’de devam eden Hakan Atilla davası ise iç piyasada da gündem olmaya 

devam etmektedir. Son yapılan açıklamalarla beraber ABD tarafından özellikle 

2012 yılında o zamanki Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’a İran ile yapılan 

ticaretten rahatsız olunduğunu belirten mailler atıldığı iddia edilmiş olup, 

Halkbank özelinde bir davanın bu davayı müteakip şekilde açılabileceği 

beklentileri güçlenmiştir. Yine de bu davanın politik bir koz olarak 

kullanıldığı/kullanılacağı da unutulmamalıdır. Dolayısıyla Türkiye ve AB/ABD 

tarafından yapılan son açıklamalara bakınca, tarafların birbirine yaklaşması için 

herkesin kendi elinde tuttuğu bazı politik manevra alanları bulunmaktadır ki 

Hakan Atilla davası şu aşamada ABD’nin önemli kozlarından biri konumundadır. 

AB tarafı ise Türkiye’den görece daha “soft” ama Türkiye açısından önemli bazı 

isteklerde bulunabilir. 

 



 
Makro ekonomik olarak bugün açıklanan 3.çeyrek büyüme verisi 11.1% gibi 

yüksek bir yıllık rakama işaret etmiştir. Beklentilerin üzerinde gelen veri piyasadaki 

canlı havayı FED ve TCMB faiz kararlarının açıklanacağı Çarşamba ve Perşembe 

günlerine kadar diri tutacak gibi görünmektedir. TCMB tarafında GLP’nin 100bps 

artırılacağı beklentisi temel beklenti olarak ön plana çıkmakla beraber efektif 

fonlama maliyetinin nihai olarak 50-75bps artması temel senaryomuz dahilindedir. 

 

- BİST100 Teknik Yorum 

 

Son üç haftadır 106.500 direncinin altında trade eden piyasa, haftanın son işlem 

günü bu önemli direnci geçmeyi başardı. Daha önce de belirtmiş olduğumuz 

üzere, piyasamız 106.500-110.000 bandına geri dönüş yapmış oldu. Ekstra bir 

haber dalgası yaşamadığımız müddetçe bu bölge içinde hareket etmesini 

bekliyoruz. 

 

A- Mevcut gelişmeler ışığında kollektif ve bireysel portföy yönetimi varlıkları için 

Pozisyon Yönetimi hareket alanları varlık bazında aşağıdaki şekilde 

belirlenmiştir; 

 

Yukarıda belirlenen varlık bazında Pozisyon Yönetimi hareket alanları önemli veri 

akışı tarihlerindeki gerçekleşmelere ve global- iç sermaye piyasalarında beklenmedik 

gelişmelere bağlı olarak revize edilebilmektedir.  



 
B- Kollektif ve bireysel portföy yönetimi varlıkları için Varlık Seçimi aşaması şu 

şekilde belirlenmiştir.  

Hisse senedi; trendin olumlu yönde gelişmesi halinde varlık seçiminde endeksin 

üstünde performans sağlayabilecek (betası 1’den büyük olan hisse senetleri); trendin 

olumsuz yönde gelişmesi halinde ise varlık seçiminde endeksin üstünde performans 

sağlayabilecek (betası 1’den küçük olan hisse senetleri) tercih edilmeye gayret 

edilecektir. Varlık seçiminde likidite şartları da gözönüne alınacaktır.  

Tahvil ve Bono; trendin olumlu yönde gelişmesi halinde varlık seçiminde verim 

eğrisinin son hali gözönünde bulundurularak tahvil ve bono portföyünün 

durasyonunu uzatacak varlıklar, trendin olumsuz yönde gelişmesi halinde ise varlık 

seçiminde verim eğrisinin son hali gözönünde bulundurularak tahvil ve bono 

portföyünün durasyonunu kısaltacak varlıklar tercih edilmeye gayret edilecektir. 

Durasyon tespitinde konveksiteler de hesaplamaya dahil edilecektir. Varlık seçiminde 

likidite şartları da gözönüne alınacak. 


