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Global Görünüm 

 Geçtiğimiz haftalarda bahsettiğimi risk unsurlaru geçen hafta sert piyasa hareketleriyle fiyatlanmaya başladı.. Özetle son derece yüksek rişk iştahı, para girişleri ve 

güçlü momentum ile sürekli zirve yenileyen hisse senedi piyasaları daha önce göz ardı ettiği risk unsurlarını yavaşca fiyatlamaya başlayarak piyasada aşağı yönlü ve 

zaman zaman da son derece sert düşüşlere neden oldu. Bu risk unsurlarının başında da ABD 10 yıllıklarının artışı, volatilinen sürdürelemeceyek şekilde düşük 

seviyelerde olması, faiz artırımlarının sayısı ve dozu ile ilgili beklentiler olarak sıralanabilir. Bütün bunlara bir de jeopolitik ve politik risk unsurlarını da eklemek 

gerekir.  

 Dolayısıyla orta ve uzun vadede temkinli olmakta fayda olabilir. Kuvvetli büyüme er ya da geç enflasyonu arzulanan düzeye getirecek ve para politiklarında 

normalleşmenin başlamasına neden olacak ve buna istinaden de faizler yükselecektir. Dolayısıyla likidite eskisi kadar bol olmayınca güvenli liman olarak görülen 

ABD tahvillerinde de faizler 3%’ler civarına yükselecektir ki an itibariyle 2.88’% düzeyindedir. Ayrıca geçtiğimiz hafta ABD 2 yıllık tahvil faizi 2008'den bu yana ilk kez 

S&P 500 12 aylık ortalama temettü veriminin üzerine geçti. Bu durum hisse yerine tahvilleri daha cazip kılabilir. 

 Öte yandan önümüzdeki dönemlerde Çin ve Japonya’nın daha az ABD tahvili alması bekleniyor. Bunun da piyasalar üerine bir etkisi olacaktır. Ayrıca bu yıl FED’in 

muhtemelen 3 belki 4 faiz artırımına gidecek olması henüz fiyatlanmamış olabilir. AMB ise muhtemelen önümüzdeki yıl faiz artışlarına başlayacak olup, kendisinden 

önce İngiltere ve Kanada Merkez Bankaları da faiz artıracaktır. 

 Yılbaşından itibaren GOÜ piyasalarına devam eden sıcak para girişi de bu şekilde devam etmeyecektir. Risk unsurları fiyatlanmaya ve piyasa beklentileri 

şekillenmeye başlayınca olası para çıkışları Türkiye’nin de içinde bulunduğu GOÜ piyasalarını aşağı yönlü olacak şekilde etkileyebilir. Türkiye hali hazırdaki pozitif 

momentumdan faydalansa da GOÜ’lere göre halen 36% civarı bir iskontoyla işlem görmektedir ve bu oran yılbaşından bu yana çok değişmemiştir. 
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Yerel Görünüm 

 Geçtiğimiz haftalarda başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu ile jeopolitik arenada yeni bir sayfa açılmış oldu. Türkiye’nin amacı Kuzey Suriye’deki YPG/PYD oluşumunu 

Irak sınırına kadar temizlemek olarak ön plana çıkmaktadır. Öte yandan gerekirse ABD askerlerinin olduğu Menbiç de Türkiye’nin olası harekat noktası olabilecektir. 

Operasyon başarıyla tamamlandığı takdirde Türk topraklarındaki yaklaşık 3.5 milyon Suriyeli de ülkesine yerleştirilecektir. Yine de hatırlatmak gerekirse her şey 

planlandığı gibi giderse bölgede muhtemelen Kürt-Arap karışık bir popülasyon görmemiz olası olup Türkiye’nin de uzun vadede buralarda etkinliğini hissettireceğini 

ve bunun zaruri olacağını söyleyebiliriz. Bu noktada kritik önem taşıyan nokta Türkiye’nin Menbiç’e girip/girmeyeceği ve de böyle bir durumda ABD askerleriyle 

herhangi bir çatışma ortamının doğup doğmayacağıdır. Muhtemelen iki NATO üyesi çatışmaya seviyesine gelmeyecek olsa da siyasi pazarlıklar çetin bir şekilde 

devam edecektir. Bu noktada ABD’nin elinde en büyük koz olarak devam eden Halkbank davası bulunmaktadır. 

 Öte yandan iç siyasette seçim ve/veya olası bir erken seçim çalışmaları ittifak görüşmeleriyle devam etmektedir. MHP’nin birçok araştırmada şu anki seçim 

sistemine göre baraj altı kalıyor görünmesi ve AKP’nin de sorunsuz şekilde 51%’i bulma isteği iki partiyi şu aşamada birbirine yaklaştırmış olsa da nihai kararı 

muhtemelen o zamanki konjonktür ve siyasi pazarlık unsurlarına göre iki parti lideri vereceklerdir. Ayrıca olası bir ittifak için de hem uyum yasaları bir an önce 

tamamlanmalı hem de seçimlerde ittifak yapılabilmesinin yolunu açacak hukuki zemin hazırlanmalıdır. 

 Yine de yapılan bazı çalışmalara göre ekonomik görünüm ile seçim sonuçları arasında önemli bir korelasyon bulunmaktadır ve olası bir erken seçimin hali hazırda 

güçlü görünümü olan ve risk unsurları da barındıran Türkiye ekonomisinin pozitif dinamiklerinin muhtemelen devam edeceği 2018 son çeyreğine doğru olma 

ihtimali göz ardı edilmemelidir. 

 Ekonomik tarafta ise torba yasaya eklenen yaklaşık 11 milyarlık KDV iadesi ve 17 milyarlık sübvansiyonlar ile ve KGF’nin kalıcı hale getirilmesiyle sağlanacak yaklaşık 

100 milyarlık kaynak seçim dönemine girmeden önce ekonomideki muslukların açık olacağını göstermektedir. Bunun da dolayısıyla bütçe dengesi üzerinde etkileri 

olabilir. 
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Güncel Makro Ekonomik Veriler 

Büyüme: +11.1% (3Ç17 yıllık) 

Türkiye ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %11.1 (2011 yılı 3.çeyrekten bu yana en yüksek 

artış hızı) büyüme kaydetti ve hem %8.5 olan piyasa beklentisi hem de %10.0 ile  biraz daha iyimser olan bizim beklentimizin üzerinde 

gerçekleşti. Takvim etkisinden arındırılmış büyüme ise yıllık bazda %9.6 ile güçlü artış sergiledi. Türkiye ekonomisi OECD içerisinde en 

yüksek büyüme hızını kaydetmiş oldu. Türkiye ekonomisi yılın ilk üç çeyreğinde %7’nin hafif üzerinde büyüme kaydetti. Öncül 

göstergeler ekonomik aktivitelerin yılın geri kalanında da güçlü bir şekilde devam edeceğinin sinyallerini veriyor.  

Enflasyon: +1.02% (01/18) 

Enflasyon Ocak ayında bir önceki aya göre %1.02 artarak piyasa beklentisi olan %1.23’ün altında geldi. Böylece yıllık bazda enflasyon 

Aralık ayındaki %11.92 seviyesinden Ocak ayında baz etkisiyle (birlikte %10.35’e geriledi ve böylece TCMB’nin yıl sonu hedefi olan 

%7.9’un üzerinde kaldı. Maliyet enflasyonu tarafına baktığımızda, ÜFE yıllık bazda Aralık ayındaki %15.47 seviyesinden Ocak ayında 

%12.14’e geriledi. Böylece, ÜFE ile TÜFE arasındaki makas Aralık ayında gerçekleşen 355 baz puan seviyesinden Aralık ayında 179 baz 

puana gerilerken önümüzdeki dönemde maliyet enflasyonu baskısının devam edebileceğinin sinyalini vermeye devam etti.  

Cari Açık : 4.2 milyar US$ (11/17) 

Cari açık Kasım ayında 4,2 milyar dolar olurken, piyasa beklentisi olan 3,90 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Böylece 12 aylık cari 

açık Ekim ayındaki 41,8 milyar dolar seviyesinden Kasım ayında 43,8 milyar dolara yükseldi. Ticaret açığı ise Kasım ayında bir önceki 

yılın aynı dönemine göre 1,9 milyar dolar artarak 4,67 milyar dolar oldu. Çekirdek açık (enerji ve altın hariç) 12 aylık bazda Ekim 

ayındaki 2,1 milyar dolar seviyesinden Kasım ayında 2,5 milyar dolara yükseldi. Finansal hesaplar ise 2017 yılında ilk kez açık verdi. Cari 

açık 3,9 milyar dolar rezervlerden ve 0,8 milyar dolar net hata ve noksandan finanse edildi.  

İşsizlik: 10.3% (10/17) 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsiz sayısı 2017 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 360 bin kişi 

azalarak 3 milyon 287 bin kişi oldu. Bunar göre 2017 yılı Ekim döneminde hem işsizlik oranı hemde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik 

oranı %10.3’e geriledi. Ayn dönem mevsim etkilerinden arındırılmış olarak tarım-dışı işsizlik oranı %12.7’den %12.2’ye ve genç nüfusta 

işsizlik oranı %20’den %19’a inmiş oldu.  

Bütçe: -20.9 milyar TL (12/17) 

Maliye Bakanlığı verilerine göre 2017 yılı Aralık ayında bütçe -20.9 milyar TL açık vermekle beraber faiz dışı açık -19.5 milyar TL olarak 

gerçekleşti. Buna göre Aralık ayında gelirler 55.8 milyar TL ve gideler 76.6 milyar TL seviyelerinde oluştu. Son ayki veriler paralelinde 

2016 yılının tamamında -29.2 milyar TL olan bütçe açığı 2017 yılında %162 artarak -47.4 milyar TL’ye ulaştı. Böylece 2009 yılı 

sonrasında en  yüksek bütçe açığı rakamı gerçekleşti. Diğer tarafta 2016 yılında +20.3 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2017 yılında 

faiz dışı fazla +9.3 milyar TL oldu. Son rakamlar paralelinde OVP’deki milli hasıla rakamını dikkate alırsak bütçe açığı/GSYH oranı 

%1.56’ya denk gelmektedir.  
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Teknik Görünüm – GRAFİK 
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Teknik Görünüm (devam) 

• 111.500 kanal desteğine yaklaşan endeks, gelen tepkilerle birlikte 115.000 direncine kadar tepki vermiş durumda.  

• 115.000 seviyesinin üzerinde kalabilirsek yükseliş trendinin orta bandı olan 118.600 ler hedef olacaktır.  

• Aksi durumda 111.500 – 115.000 arasındaki bölge içinde trade etmeye devam edebiliriz. 

VARLIK TÜRÜ ENDEKS Trend VARLIK TÜRÜ BİLEŞİK FAİZ Trend VARLIK TÜRÜ DOLAR/TL Trend

Hisse Senedi DÜZEYİ Olumlu Tahvil ve Bono (T-B) DÜZEYİ % Olumlu Döviz (Dolar-USD/TL) SEVİYE Olumlu 

Max. Hisse Düzeyi  122,500 Max. T-B Düzeyi 11.60 Max. USD/TL Düzeyi 3.34

Karşılaştırma Ölçütü Hisse Düzeyi Karşılaştırma Ölçütü T-B Düzeyi Min.  USD/TL Düzeyi 

Max. Hisse Düzeyi 120,000 Max. T-B Düzeyi 12.30 Max. USD/TL Düzeyi 3.50

Karşılaştırma Ölçütü-Max. Hisse Aralığı Orta Noktası  Karşılaştırma Ölçütü T-B Düzeyi Min.  USD/TL Düzeyi  

Karşılaştırma Ölçütü-Max. Hisse Aralığı Orta Noktası  118,500 Max. T-B Düzeyi 13.20 Max. USD/TL Düzeyi 3.60

Karşılaştırma Ölçütü-Min. Hisse Aralığı Orta Noktası  Karşılaştırma Ölçütü-Max. T-B Aralığı Orta Noktası  Min. USD/TL Düzeyi

Karşılaştırma Ölçütü-Min. Hisse Aralığı Orta Noktası  115,000 Karşılaştırma Ölçütü-Max. T-B Aralığı Orta Noktası  13.90 Max. USD/TL Düzeyi 3.75

Min. Hisse Düzeyi  Karşılaştırma Ölçütü-Min. T-B Aralığı Orta Noktası  Karşılaştırma Ölçütü USD/TL Düzeyi 

Karşılaştırma Ölçütü Hisse Düzeyi 111,500 Karşılaştırma Ölçütü T-B Düzeyi 14.50 Max. USD/TL Düzeyi 4.00

Min. Hisse Düzeyi  Min. T-B Düzeyi  Karşılaştırma Ölçütü USD/TL Düzeyi 

Karşılaştırma Ölçütü Hisse Düzeyi 108,000 Karşılaştırma Ölçütü T-B Düzeyi 15.50 Max. USD/TL Düzeyi 4.20

Min. Hisse Düzeyi  Min. T-B Düzeyi  Karşılaştırma Ölçütü USD/TL Düzeyi 

Olumsuz Olumsuz Olumsuz

Beklenti Aralığı

Beklenti Aralığı

Beklenti Aralığı



Yasal Uyarı/Çekince:  

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar 

ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 

Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar 

doğurmayabilir.  

www.globalmdportfoy.com.tr 


