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Borsalar Kapanış Değ.(%) Vadeli İşlemler Kapanış Değ.(%) Para Piy. Kapanış Değ.(%)

BIST 100 84,943 0.19 VOB Endeks - 0.00 Dolar/TL 1.7986 -0.02

Dow Jones 14,701 0.17 VOB Dolar 1.803 -0.25 Faiz 5.46 -0.36

S&P 500 1,585 0.40 VOB 30 Açık Pozisyon - Euro/Dolar 1.3035 0.19

Bovespa 54,963 -0.05 Dolar Açık Pozisyon 173,640 Dollar Index 82.58 -0.20

DAX 7,833 0.95 Fut. Dow Jon. 14,636 -0.12 Brent Petrol 102.88 0.14

Nikkei 13,922 -0.03 Fut. S&P 500 1,579 -0.19 Altın (Ons) 1,474.82 0.45

Şangay 2,190 -0.42 Fut. DAX 7,822 -0.17 Döviz Sepeti 2.0710 -0.20  
Önemli Gelişmeler Piyasa Stratejisi 
Japonya Merkez bankası, bugün yaptığı toplantı sonrasında 
para politikasında değişiklik yapılmadığını açıkladı. BOJ 

parasal tabanı yıllık 60 ila 70 trilyon yen artırmaya yönelik 
politikalarını sürdürecek. Piyasa beklentileri de geçen ay 
parasal gevşeme yönünde radikal adımlar atan bankanın 
bu ay politikasını koruyacağı yönündeydi. Japonya Merkez 
Bankası bugün saat 11.00'de piyasa katılımcıları ile 
toplantı yapacak. 

 
Japonya’da tüketici fiyatları Mart'ta yıllık bazda yüzde 0.5 
düşerek, 25 ekonomistin beklentisi olan yüzde 0.4 
düşüşten daha fazla gerilemeye işaret etti. 
 

Almanya başbakanı Avrupa'daki faizler konusundaki 
tartışmalarına beklenmedik bir katılımda bulundu ve 
ECB'nin önümüzdeki hafta yapılacak olan toplantısında 
Almanya'nın daha yüksek faiz oranlarına yönelik arzuları 
ile zor durumdaki Euro bölgesi ülkelerinin krediye erişim 
imkanlarını artırmak arasında bir denge arayacağını 

söyledi. 
 
Alman Merkez Bankası Deutsche Bundesbank Avrupa 
Merkez Bankası'nın Euro Bölgesi’ni kurtarma yöntemini 
sert bir dille eleştirdi. Alman Handelsblatt gazetesinin 
konuya ilişkin haberi ülkenin yüksek mahkemesine 

gönderilen 29 sayfalık bir yasal iç yazışmaya dayandırıldı. 
Belgede üzerinde durulan başlıca eleştiri konularından biri 
ECB'nin tahvil alımlarının neden olabileceği riskler ve 
ECB'nin fiyat istikrarı hedefini yerine getirmeye yönelik 
bağımsızlığının zedeleneceği konusu oldu. 

Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) uygulamaya aldığı ultra gevşek 

para politikalarına rağmen, ülkede bugün açıklanan son iki yılın en 

düşük enflasyon verisi, piyasalardaki risk iştahını biraz törpüledi. 

USD/JPY paritesi enflasyon verisi sonrasında son beş günün en düşük 

seviyelerinde seyrediyor. BOJ, yeni politikaların etkisinin ancak birkaç 

ay sonra görülebileceğini daha önce belirttiği için enflasyondaki düşüş 

aslında çok da süpriz değil. Enflasyonla gelen hayalkırıklığı kısa 

sürebilir. Piyasalar ECB’nin gelecek haftaki faiz kararına odaklanacak. 

Faiz indirim beklentileri korunduğu için risk iştahındaki kesinti kısa 

süreli olabilir. Bugün piyasaların diğer odaklanacağı konu ABD’de 

açıklanacak 1.çeyrek büyüme verileri olacak. 2012’nin son 

çeyreğinde %0,4 büyüyen ekonominin 2011 yılının sonundan beri en 

yüksek çeyreksel bazda artış göstererek %3,1 büyümesi bekleniyor. 

 

Borsa İstanbul ay başından bu yana %1,11 değer kaybetmiş. En 

fazla değer kaybeden sektörler %7,83 Kimya, %7,44 İletişim, %3,20 

Enerji, %2,23 Hizmet ve %1,56 Sinai. Bankalarlarda değer kaybı ise 

%0,73. Sanayi sektörünün temettü dağıtımı bittikten sonra zayıflama 

Mayıs ayında da sürdürebilir. Bankacılık sektörünün geçen seneye 

göre karı artarken, kur farkı gelirleri yoksun olan sanayinin net karı 

azalacak. Halkbank ve Garanti Bankası’nın beklentileri aşan karı, 

göreceli olarak zor geçen bir ilk çeyreğe rağmen bankaların iyi bir 

performans ortaya koyduğunu gösteriyor. Nitekim ikinci çeyreğin ilk 

çeyreğe göre daha rahat bir dönem olması bankacılık sektörünü bu 

çeyrektede öne çıkarabilir.    

 

BIST Stratejisi VOB Stratejisi 
86.500 ve 86.000 denemeleri nedeniyle oluşan seans içi 
kanal direnci dün 85.573’den çalıştı ve desteğimiz olan 

84.500’e kadar geriletti.  84.500 hem fibonacci, hem 
ortalama ve hemde gapli açılış sonrasında yatay bir kanal 
desteği. Bu seviyeden gelen tepki alımları ile 84.943’den 
kapanış gerçekleşti. 84.500-85.500 aralığında bir 
gerçekleşebilir. Dünkü satışlar sonrasında daha dengeli bir 
gün geçirebiliriz. 

105.250 en yüksek gördükten sonra hacimli gelen satışlar 103.700-
104.000 aralığında destek bölgemizden karşılaştı ve 104.400’den 

kapanış gerçekleşti. Ortalamalar 104.000’ne yükseldi. Önemli bir 
destek noktası olarak bugünde satışlarda etkili olacaktır. Aşırı alım 
bölgesinden uzaklaştık ama trend göstergesi zayıfladı. 104.000-
106.000 aralığında band hareketimizi koruyoruz. 105.250 ara direnç 
olarak çalışacak. Yükselen ama dengeli bir seyir izleyebiliriz.  

Para Piyasaları  
Bugün ABD’de büyüme verisi takip edilecek. Altın, ABD’de işsizlik başvuruları güçlü çıkmasına rağmen 1444-1456$ direncini, ABD 
piyasalarının açık olduğu bir saat dilimi içerisinde kırdı.  1480$ yükseliş kanal direnci konumunda. Bu seviyelerden realizasyon 
gelmediği taktirde büyüme beklentisi düşük kalacağı varsayımı yapılabilir. Keza aynı şekilde Dollar İndex dünkü işsizlik 

başvurularına rağmen zayıflama içerisinde. Göstergeler bugün açıklanacak ABD büyüme verilerine temkinli yaklaşılmasını 
gösteriyor. 

Açıklanacak Ekonomik Veriler 

 Saat Ülke Dönem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki

26 Nisan 11:00 Japonya Merkez Bankası piyasa katılımcıları ile toplantı yapacak.

Cuma 15:30 ABD 1.Çeyrek GSYH((Öncü) %3.1 0.40%

16:55 ABD Nisan/2 Michigan Üni.Tüketici Güven Endeksi 73.0 72.3
 

 

 


