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

BIST 100 83,347 1.55 VOB Endeks 102.400 2.14 Dolar/TL 1.7863 -0.04

Dow Jones 14,613 0.33 VOB Dolar 1.796 -0.53 Faiz 5.86 -3.93

S&P 500 1,563 0.63 VOB 30 Açık Pozisyon 210,379 Euro/Dolar 1.3047 0.29

Bovespa 55,092 0.08 Dolar Açık Pozisyon 178,051 Dollar Index 82.56 -0.23

DAX 7,663 0.04 Fut. Dow Jon. 14,571 0.05 Brent Petrol 105.18 0.46

Nikkei 13,199 0.05 Fut. S&P 500 1,561 0.13 Altın (Ons) 1,575.16 0.10

Şangay 2,221 0.44 Fut. DAX 7,699 0.44 Döviz Sepeti 2.0568 -0.33  
Önemli Gelişmeler Piyasa Stratejisi 
Fitch, Portekiz'i uyardı. Fitch, anayasa mahkemesinin bazı 

tasarruf önlemlerini iptal etme kararının, ülkenin mali 

durumunu düzeltme sürecine zarar vermesi halinde, 

Portekiz'in notunu daha da düşürebileceğini kaydetti. 

 

Çin'de tüketici fiyatları endeksi mart ayında geçen yılın aynı 

dönemine göre yüzde 2.1 oranında artış gösterdi. Beklentilerin 

altında kalan bu artış yükselen fiyatlardan kaynaklanan 

tehditlerin azaldığına işaret etti. Beklentiler Mart ayında 

TÜFE’nin yüzde 2.4 artacağı yönündeydi. 

 

Dünya'nın önde gelen alüminyum üreticilerinden Alcoa'nın karı 

beklentilerin üstünde satışları ise altında oldu. Alcoa ilk 

çeyrekte hisse başına, 8 cent kar beklentisine karşılık 13 cent 

kar elde etti. Ancak ilk çeyrekte gelirler yüzde 3 düşüşle 6.01 

milyar Dolar'dan 5.83 milyar Dolar'a geriledi. 

 

Güney Kıbrıs baş muhasebecisi Rea Yorgiyu, devletin 

kasasında sadece 15 günlük para olduğunu açıkladı. 

 

FED Başkanı Ben Bernanke, gelişmiş ekonomilerin 

uyguladıkları gevşek para politikasının genel olarak konuyla 

ilişkili tüm ülkeler için faydalı olduğunu söyledi. 

 

Hazar Bölgesi’ndeki Gazi Avrupa’ya taşıyacak boru hattı 

TANAP’ın yapımı 1 yıl gecikecek. Socar başkanı, 2013 sonunda 

başlanması planlanan TANAP’ta dozerlerin 2014’un ikinci 

yarısında çalışabileceğini açıkladı. İnşaatın 1 yıl geç başlaması 

projenin 2019’da bitmesi anlamına geliyor. 

 

Aksiyon dergisine konuşan Merkez Bankası Başkanı Erdem 

Basçı, “merkez bankası, elindeki politika araçları ile dengeli 

büyümeyi desteklemeye devam edecek” dedi. Basçı, iç ve dış 

talep arasındaki makasın kapanmasıyla Türkiye artık sağlıklı 

ve sürdürülebilir büyüme trendine girebileceğini de söyledi. 

ABD’de bilanço sezonunu başlatan Alcoa’nın sonuçları yeteri kadar cesaret 

verici değil. Alcoa’nın satış gelirleri beklentilerin altında kalırken, kar bir 

defaya mahsus gelirler nedeniyle beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Günü 

%1,82 yükselişle kapatan Alcoa hisseleri, bilançosu açıklandıktan sonra 

kapanış sonrası işlemlerde %1,1 oranında geriledi. Cuma günü JPMorgan 

ve Well Fargo gibi finansal şirket hisselerinin bilançoları, zirve 

seviyelerinde gezinen ABD borsaları için yön konusunda belirleyici olabilir. 

ABD borsalarının dünkü pozitif kapanışında, zayıf ekonomik verilerin 

gelmeye devam ettiği bir ortamda, FED Başkanı Bernanke’nin parasal 

gevşemeyi desteklemeye devam eden açıklamaları da etkili oldu. Asya 

tarafında Çin’de düşük çıkan enflasyon verileri sevindirdi. Yarın ülkede dış 

ticaret verilerinin seyri de takip ediliyor olacak.  

 

2012’de yaşadığımız benzer bir ara dönem yaşanıyor. Ekonomilerde 

çeyreksel toparlamalar sekteye uğradığında ve global büyüme ivme 

kaybettiğinde enflasyon rakamları da müsaitse, Merkez Bankaları yeni 

genişlemeci politikalar açıklıyor. Ocak’a kadar güçlü olan ekonomilerde 

Şubat ve Mart aylarında benzer ivme kayıpları görüldü. Bu ara dönem 

doğrultusunda tahvillerde uzun vade öne çıktı ve faizler 

geriledi.Türkiye’de uzun taraftan çıkış yaşanırken, global konjonktürde 

yavaşlama Türkiye’de geçen hafta ihalede gelmeyen talebin ikincil 

piyasada gelmesini sağladı. Türkiye’de dün sanayi üretiminin de zayıf 

gelmesi ise kısa vadeli faizlere yaradı. Sonuç olarak zayıf iç ve dış 

büyümenin TCMB’de karşılığı faiz koridoru ile politika faizinin düşürülmesi 

olacak olması ile birlikte bankacılık sektörü dün sert bir yükseliş yaşadı. 

TCMB’nin enflasyonist endişesi olmaması lazım. Çünkü gıdada yaşanan 

artış, kur ve enerjideki gerileme ile dengelenecek. Aylık brent petrol %11 

düşmesi ile birlikte 10 kuruş benzine indirim olarak yansıdı. 16 Nisan Salı 

günü TCMB’nin toplantısı gerçekleşecek. Bankacılık sektörünün ön plana 

çıkmasını bekliyoruz. Bankalar ile 84.000 direnci hafta içerisinde 

zorlanabilir. 

BIST Stratejisi VOB Stratejisi 
Satışların bittiğini gösterecek gelişme 2,5 milyar TL üzerinde 

bir hacimle gerçekleşecek artı kapanış demiştik.  Günlük bazda 

olmasada dün ikinci Seansta ilk seansın iki katı hacimin 

oluşması olumlu. 82.000 yatay desteği ile ortalamalardan 

gelen hacimli tepki alımları dibin bulunduğunu gösteriyor. 3 

günlük düşüşün ardından tepki alımları 84.000’ne doğru 

zayıflaması ve 82.000-84.000 aralığında hisse bazına 

dönmemiz olası. Spot piyasada dünkü yükseliş üç günlük 

düşüşün tepkisi 83.800-84.000 realize gelebilecek noktalar. 

100.600’ün üzerine çıkılması ile ile aşırı satımdan çıkıldı, 102.000’nin 

üzerine çıkılması ile birlikte ise göstergeler alımı göstermeye başladı. Ana 

trend göstergesi negatif bölgesi geçmeden toparladı ve ortalamasının 

üzerine çıktı.Sonuç olarak vadeli kontratlar 100.600’ün altına sarksada 

yatayda kalmayı başardı.  Bugün dünkü yükselişin ardından 102.000-

102.200 destek haline getirip 103.000 ara direnci hedeflenecek. 

102.000’den gelen tepki ile kısa vadede dibin bulunduğunu söylemek 

mümkün.  

Para Piyasaları  
Tahvil piyasasına dün önemli bir sıcak para girişi yaşandı. 2012 son çeyrek büyümenin zayıf kalması sonrasında, sanayi üretimininde yıllık 

%1,6’da kalması ile birlikte faiz indirimi beklentileri ile birlikte 2,0516’ya yakın döviz sepetinde bir gerileme yaşandı. Ardından geçen hafta 

%7,23 ihraçlı uzun vadeli tahviller %6,84-6,89’a geriledi. Sıcak para girişinin döviz sepetini çektiği nokta faizin alt koridorununda 

daraltacağı beklentisini doğuruyor. Faizler 5.75-6.00 aralığına geriledi. Döviz sepetinde faiz indirimi ve koridorun daraltılmasına rağmen 

önemli bir hareket beklemiyoruz. Enflasyonunda kısa vadede bir risk taşımaması, TL’nin gücünü korumasını sağlayacaktır.  

Açıklanacak Ekonomik Veriler 

 Saat Ülke Dönem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki

9 Nisan 09:00 Almanya Şubat Cari İşlemler Dengesi(Avro) 13.8MLR 11.3MLR

Salı 11:30 İngiltere Şubat Sanayi Üretimi(Aylık) 0.0 0.0

17:00 ABD Şubat Toptan Stoklar(Aylık) 0.5% 1.2%  
 


