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- Global Siyaset / Jeopolitik / Güvenlik / Makro Ekonomi 

 

Uluslararası arenada FED’in Ekim ayında bir bilanço daraltma planı açıklayıp 

açıklamayacağı önem arzetmekle beraber fiyatlamalar genelde şu ana kadar çok 

olumsuz bir tablo öngörmemektedir. Bunun sebebi de bu işlemin küçük adımlarla 

ve geniş bir zaman aralığında yapılacağına dair beklentilerdir. Dolayısıyla FED 

tarafından verilecek ekonomik mesajlar önem arzedecektir. FED muhtemelen 

2%’in altında seyrini sürdüren enflasyona vurgu yapıp hem bilanço daraltımı hem 

de gelecek faiz artırımları için beklemeyi tercih edeceğini söyleyebilir. Özellikle 

Aralık ayı için faiz artırımının masada olmadığına dair bir mesaj alınırsa bu dolar 

negatif piyasalar için pozitif olacaktır. Yine de bizim görüşümüz FED’in ne çok 

şahin ne de çok güvercin görünmeyi tercih edeceğidir. 

 

- İç Siyaset / Jeopolitik / Güvenlik / Makro Ekonomi 

 

Türkiye özelinde Eylül ayı ajandası oldukça sıkışık bir görüntü çizmeye devam 

ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak üzere 

ABD’ye ulaştı. Esas kritik olan ise 21’inde ABD başkanı Trump ile yapacağı 

görüşme olacaktır. Bu görüşmede ABD’nin YPG ile olan işbirliği, Kuzey Suriye’de 

İdlib’deki El-Kaide uzantısı örgütlerin temizlenmesi, FETÖ, koruma krizi, S-400’ler 

ve Eski Ekonomi Bakanı ve Halkbank Genel Müdürü’nün ABD’nin İran’a uyguladığı 

ambargonun delinmesine yönelik iddianemeye dahil olup haklarında tutuklama 

kararı çıkarılması gibi pek çok kritik konu gündeme gelecektir. Her ne kadar 

görüşmelerin ne sonuç vereceği şimdilik öngörülemese de çok bilinmeyenli siyasi 

denklemler neticesinde her konunun Türkiye adına olumlu sonuçlanmasını 

beklemek çok doğru olmayabilir. 

 

Yine jeopolitik denklem içindeki önemli konulardan biri de Irak’ta yapılacak olan 

ve Türkiye’nin şiddetle karşı çıktığı referandumdur. 25 Eylül’deki referandumdan 



 
bağımsızlık yönünde bir karar çıkar ise Barzani’nin bunu kabul edip etmeyeceği 

ve/veya karşılığında neler talep edeceği merak edilmektedir. Yine de Türkiye olası 

sonuçlara karşılık Habur sınırına yığdığı askeri güçlerle tatbikat yaparak bunun 

sonuçlarına kendi çıkarları doğrultusunda gerekirse sert ve şiddetli bir şekilde 

cevap vereceği mesajını açık olarak iletmiştir. Eğer referandum bağımsızlık kararı 

çıkar ise Türkiye sınırında kurulması muhtemel bir Kürt devleti sınırın hemen 

ötesinde Türkiye sınırları içinde yaşayan 15 milyon civarı Kürt vatandaş için de 

benzer beklentileri beraberinde getirebilir. Bu da Türkiye’nin kırmızı çizgisi olarak 

sert söylem ve eylemlerle karşılık verilmesini gerektirebilir. Dolayısıyla ABD 

dönüşü 22’sinde yapılacak olan MGK ve Bakanlar kurulu dikkatle takip edilecek ve 

piyasalar haftayı bu sonuçları bekleyerek belki de biraz da gergin bir şekilde 

kapatmak zorunda kalabilecektir. 

 

- BİST100 Teknik Yorum 

 

Endeks, üç hafta boyunca oyalandığı bölge olan 108.000-110,500 bölgesini aşağı 

yönde kırdı. Fakat beklentimizin aksine sert bir hareketlilik içerisine girmedi. 

Azalan işlem hacmi ve hisse bazı hareketlerin bunda etkili olduğunu düşünüyoruz. 

Endeks 108.000 in üzerine atmadığı sürece  yeni pozisyonların açılması riskli 

olacaktır. 106,500 ve 103.000 seviyelerine kadar bir geri çekilmenin önü açılmış 

durumdadır. Yukarıda ise 110.500 en güçlü direnç olarak durmaktadır. 

 

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. 


