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- Global Siyaset / Jeopolitik / Güvenlik / Makro Ekonomi 

 

Global tarafta siyasi dengeler her geçen gün farklı bir şekilde evrilirken bunun 

kaçınılmaz olarak ekonomik yansımaları da olmakta ve/veya dillendirilmektedir. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ve AB tarafından Türkiye’nin 

terörizme karşı mücadele yalnız bırakıldığının dillendirilmesinin ardından 

Türkiye’nin de Varlık Fonu vasıtasıyla Çinli ve diğer bankalardan milyarlarca 

dolarlık kredi anlaşması için görüştüğü haberleri gelmeye başladı. Bu paranın 

özellikle büyümenin itici gücü olan Kanal İstanbul vb. Altyapı yatırımlarında 

kullanılacağı bir kısmının ise belki muhtemelen kontrolü Hazine’ye geçecek olan 

Türk Telekom’un borçlarının yeniden yapılandırılmasında kullanılabileceği dile 

getiriliyor. 

 

Öte yandan uluslararası piyasalar heyecanlı bir şekilde ABD’de planlanan vergi 

reformunu beklemektedir. Her ne kadar gelen karlar ve kar beklentileri Amerikan 

endekslerinin her gün rekor tazelemesini destekleyecek nitelikte olmasa da, vergi 

reformu beklentisi piyasalardaki momentumu canlı tutmaya yetmektedir. Öte 

yandan beklentiler karşılanmaz ise piyasalarda sert düzeltme hareketleri 

gözlemleyebiliriz. 

 

Son olarak FED başkanlığı için çeşitli isimler dillendirilmeye başladı. Bu adaylar 

içinden en piyasa dostu kişinin Jerome Powell olacağını düşünüyoruz. Kevin 

Warsh için Doları Euro karşısında değer kaybettirecek bir isim olarak 

bahsedilirken, John Taylor’un ise faiz artışlarını destekleyici duruşu Doların hızla 

değer kazanmasını ve faiz artışlarının hizlanabileceği beklentisi yaratabilir. Şu 

andaki başkan Janet Yellen ise adaylar arasında en piyasa dostu ve en güvercin 

isim olarak bahsedilebilir. 

 

 



 
- İç Siyaset / Jeopolitik / Güvenlik / Makro Ekonomi 

 

İç siyasette en önemli konu bütün çağrılara rağmen halen daha istifa et çağrılarına 

olumlu cevap vermeyen belediye başkanlarıdır. Bu konunun uzamasının hükümete 

zarar verdiği de sıkça dile getirilmektedir. Öte yandan son günlerde mini bir 

kabine değişikliğinden de söz edilmektedir. Son anketlere göre kararsız seçmen 

sayısı 10-30% bandında ve araştırmayı yapan kuruma göre değişiklik 

göstermektedir ki bu oranlar da azımsanacak nitelikte değildir. Öte yandan bu 

hafta kurulması beklenen yeni siyasi parti de merkezi milliyetçi rolüyle diğer 

büyük üç partiden oy devşirmeye ve siyaset sahnesinde bundan sonraki süreçte 

kendini kabul ettirmeye çalışacaktır.  

 

- BİST100 Teknik Yorum 

 

Geçtiğimiz hafta 106.500 direncinin üstüne atan endeks bu bölgede tutunmayı 

başardı ve 110.000 bölgesine doğru hareketlendi. 110.000 seviyesi önemli bir 

direnç olmaya devam edecektir. Ekstra olumsuz bir haber akışı olmadığı sürece 

endeksin 106.500 – 110.000 arasında dalgalanacağını düşünüyoruz. 

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. 


