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YEREL SEÇİM VE RUSYA GERGİNLİĞİNİN BIST 100’E ETKİSİ
ATIG Araştırma olarak, 17/02/2014 tarihinde, BIST-100 yabancı takas oranlarına dikkat çekerek, yüzde 61.26 ile
2005 yılının takas oranlarına (o seviyeye 9 senedir hiç dönmedi, 9 senenin en düşüğü) döndüğümüzü ve bu seviyelerde kalmasının negatif olarak algılanacağını, Net Alım beklediğimizi belirtmiştik.
Tam bir ay sonra, bugün 17/03/2014 (Pazartesi) günü itibariyle BIST-100’de yabancı takas oranı yüzde 61.60’a
(Grafik 1 ) yükselmiştir.

Grafik 1: BIST100 Yabancı Takas Oranı (17/03/2014)

Kaynak: Matriks Data

Mevcut finansallarla bahsini ettiğimiz geçen 9 senenin en düşük (2008 global kriz yılı hariç) fiyat/kazanç oranlarında
fiyatlanan BIST100’ün rasyo özet tablosunu Tablo 1’de görebilirsiniz.
Tablo 1 : BIST100 2006- 2014 Fiyat/Kazanc ve Diğer Rasyoları

Kaynak:Bloomberg
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Türkiye’nin seçim sürecine ve devam eden politik karmaşasına rağmen, BIST-100 Endeksinin 60.800 (USD 27.000)
seviyelerini taban olarak belirlediğini ve bu seviyelerin altına sarkmalar yaşanmadığı dikkatimizi çekti. Bunun yanı
sıra, yılbaşından bu yana, gerek USDTRY’de gerekse BIST-100’deki volatilite’nin (Grafik 2 – Grafik 3 ATR: Average
True Range) ciddi anlamda düştüğünü ve normalize olduğunu takip ettik. Elbette bunun yanında BIST-100’deki
‘Hacim’inde ciddi anlamda azaldığını gözlemliyoruz. (Volume)(Grafik 3)
Grafik 2 : USDTRY – AVR:Volatilite

Son günlerde yaşanan ve Pazar günü Kırım’da yapılan referandum’la yeni bir boyut kazanan Rusya ve Batı ülkeri arasındaki gerginliğin tamamen bir taktik ve psikolojik savaş (soğuk savaş) olarak devam etmesi beklenilmekte. Buna
rağmen Batı Dünyasının (Amerika ve Avrupa Birliği) Rusya’ya yaptırım/ambargo tehdidine başlamasıyla beraber
‘belirsizlik’ kavramından hoşlanmayan global yatırımcıların, Türkiye Yerel Seçim’lerinin hemen akabinde sonuçlarda
ciddi bir olumsuz tablo çıkmadığı sürece geçmişten alışık olduğumuz “SELL Russia, BUY Turkey” (Rusya Sat Türkiye
Al) yabancı kurum tavsiyeleriyle beraber, BIST- 100’e net yabancı alımlarının gelmesini beklediğimizi ifade etmek
istiyoruz. Geçen haftaki BIST100/Russian Traded Index arasındaki ters hareketininde sebebinin bu olduğunu düşünüyoruz. (Grafik 4).
Grafik 3: BIST 100 – Volume ve ATR (Volatilite)
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Grafik 4 : BIST100 ve Rusya Borsa Endeksi

Kaynak: Matriks Data
Sonuç: ATIG Yatırım Menkul Değerler olarak, yukarıda altını çizdiğimiz gibi yerel seçim sonuçlarının çok olumsuz bir
tablo çizmediği sürece seçim sonrasında gelecek net yabancı alımlarıyla beraber BIST-100’ün 200 günlük ağırlıklı
ortalaması olan 69.200 seviyelerini test edebileceğini düşünüyoruz.
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