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- Global Siyaset / Jeopolitik / Güvenlik / Makro Ekonomi 

 

Global tarafta geçen haftadan bu yana önemli bir değişiklik olmadı. Türkiye’yi 

ilgilendiren en önemli konu şüphesiz Aralık ayı başına ertelenen ve Halkbank eski 

GMY’si Hakan Atilla’nın da sanık sıfatıyla müdahil olduğu dava olacaktır. Davanın 

yaklaşması ve söylemlerin artması da piyasada geçtiğimiz hafta negatif anlamda 

etkili olduğu söylenebilir. Bu dava aslında Rıza Zarrab’ın sanık sıfatıyla yer aldığı ve 

İran’a yönelik yaptırımları delme suçundan yargılandığı davayla birleştirilmiş olsa 

da Rıza Zarrab’ın davaya katılacak sanıklar arasında adı geçmemesi bir çok soru 

işareti ve varsayımları da beraberinde getirdi. Her ne kadar tam anlamıyla ne 

olduğu şu an için bilinmese de varsayımlar ve olası haber akışları önümüzdeki 

günlerde piyasayı artı/eksi yönde etkilemeye devam edecektir.  

 

İç Siyaset / Jeopolitik / Güvenlik / Makro Ekonomi 

 

İç tarafta 2019 seçimleriyle ilgili çalışmaların şimdiden başlamış olması siyasi 

gündemi hareketli tutmaya yetmektedir. Özellikle yeni kurulan İyi Parti’nin 

dengeleri ne ölçüde etkileyeceği ve kararsızların oranı ve bunların ne yöne 

evrilebileceğine dair senaryolar siyasi liderlerin söylemlerine ve tonlarına bile etki 

etmeye başlayacak gibi görünmektedir. 

 

Öte yandan son günlerde yukarı doğru tırmanan kur, TCMB’nin faiz silahını 

kullanmadan önce konvansiyonel olmayan diğer yöntemleri sonuna kadar 

kullanmaya itmektedir. TCMB reel sektörün kur riskini yönetmek için vadeli FX 

işlemleri başlattı ve ilk günkü ihaleler sonucu piyasada doları baskılamaya 

yarayacak TL lehine önemli bir arbitraj fırsatı oluşmadığı için kurdaki yukarı yönlü 

ivme korundu.  

 

 



 
- BİST100 Teknik Yorum 

 

106.500 desteğinde tutunamayan endeks, 105.000 ara  destek bölgesinin de altına 

sarktı. Bu noktada dikkat çeken bölge, Ekim ayında 101.300 de  oluşan boşluk 

seviyesi. Piyasa bu boşluğu kapatmak isteyebilir. Oluşabilecek yukarı hareketlerde 

ise 105.000 ve 106.500 seviyelerine dikkat etmemiz gerekecek. 

 

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. 


