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

BIST 100 84,023 0.89 VOB Endeks - 0.00 Dolar/TL 1.8063 0.11

Dow Jones 14,719 1.05 VOB Dolar 1.811 0.50 Faiz 5.52 -0.72

S&P 500 1,579 1.04 VOB 30 Açık Pozisyon - Euro/Dolar 1.3001 -0.01

Bovespa 54,885 1.11 Dolar Açık Pozisyon 184,707 Dollar Index 83.03 -0.02

DAX 7,658 2.41 Fut. Dow Jon. 14,663 0.13 Brent Petrol 100.63 0.32

Nikkei 13,792 1.94 Fut. S&P 500 1,575 0.06 Altın (Ons) 1,428.77 1.12

Şangay 2,217 1.47 Fut. DAX 7,682 0.16 Döviz Sepeti 2.0780 -0.13  
Önemli Gelişmeler Piyasa Stratejisi 
AP'nin Tweetter hesabının yazılım korsanları tarafından ele 

geçirilmesi ve Beyaz Saray'dan patlama sesi geldiği yönünde 

sahte bir açıklama yapılması S&P-500 endeksinde iki dakika 

içinde 36 milyar dolarlık kayba neden oldu. Yaşanan kayıpta 

belli seviyelerin kırılmasına bağlanmış otomatik emirler etkili 

oldu. Ajansın Tweetter hesabının ele geçirildiğini ve haberin 

asılsız olduğunu açıklamasının ardından endeks yeniden hızla 

toparlandı ve günü yüzde 1 oranında yükselişle tamamladı. 

 

Küresel büyüme kaygılarının yersiz olmadığı dün açıklanan 

sektörel endekslerle ispatlandı. ABD'de imalat sektörü 

Nisan'da 6 ayın en yavaş büyümesini sergiledi.  Dünyanın en 

büyük 2 ihracatçısı Çin ve Almanya'da da imalat olumsuz 

sinyaller verdi.  Çin'de zayıf 1. çeyrek büyümesinden sonra 

gelen ilk 2. çeyrek verişi, HSBC PMI imalat on endeksi 2 ayın 

en düşüğüne geriledi. Euro Bölgesi imalat endeksi durgunluğa 

işaret ederken Almanya'da hizmet sektörü 5 aydır ilk kez 

daraldı. 

 

Dünyanın en büyük tahvil fonunu yöneten Pimco'nun kurucusu 

Bill Gross, Avrupa Merkez Bankası’nın kısa sürede faiz 

indirmesini bekliyor. Görüşlerini Twitter'da paylaşan Gross, 

AMB'nin faiz indirmesinin ekonomideki sorunları çözebileceği 

konusunda şüpheli olduğunu kaydetti ve yatırımcıya Euro’yu 

satmasını önerdi. 

 

ABD'de yeni konut satışları Mart'ta 2008'in sonbaharından bu 

yana en iyi performansla toparlanmanın sürdüğüne işaret etti. 

satışlar şubattaki %7,6'lik düşüşün ardından Mart'ta yüzde 1,5 

artışla 417 bine yükseldi. 

 

Yurtdışı piyasalarda dün oldukça volatil bir seyir izlendi. Avrupa, Çin ve 

ABD’de açıklanan zayıf PMI verileri ile global büyümeye yönelik endişeleri 

haklı çıkartırken, bu görüntü altında merkez bankalarının destekleyici 

politikalarının devam edeceği beklentileri borsalardaki alıcılı seyrin devam 

etmesini sağladı. 26 Nisan’da Japonya Merkez Bankası’nın, 2 Mayıs’ta 

ECB’nin para politikası kurulu toplantıları gerçekleştirilecek. Özellikle 

ECB’nin faiz indirmeye oldukça yakın olduğu beklentileri ağırlık kazanıyor. 

Sorunlu ülke tahvil faizlerindeki ciddi düşüşler de bu beklentiyi 

doğruluyor. EUR/USD paritesi de yeniden 1,300’nun altına gevşedi.   

 

Yurtdışında dün bir çok negatiflik tek bir pozitifliğe sebep oldu. Avrupa’da 

PMI verilerinin 2. çeyrekte zayıflığı sürdürmesi ve Almanya PMI’larında 

sert gerileme, piyasaları ECB’nin faiz indirimi gerçekleştireceği 

fiyatlandırmaya itti. ECB’nin Avrupa’yı canlandırmaya yönelik atacağı her 

adım Doğu Avrupa ve Türkiye için borçlanma kolaylıkları ve varlık fiyatları 

için pozitif olacaktır. Borsa İstanbul için de pozitif bir gelişme olacaktır. 

Dün kapalı olan Borsa İstanbul bugün ECB iyimserliği ile açılacak ve 

ardından banka bilançolarına odaklanılacak. 2013 1. Çeyrek banka 

bilançoları bugünden itibaren başlayacak ve Mayıs’ın ikinci haftasına 

kadar tamamlanacak. Yıllık %20 karlılık artışı yaşanmasını bekliyorken, yıl 

sonuna doğru yıllık kar artışının %10’na gerilemesini bekliyoruz. Bugün 

Akbank ve Halkbank’ın bilanço açıklaması bekleniyor. Bugün karı 

açıklanacak Akbank sektörün geçen seneye göre en fazla karını artıracak 

ama bir önceki çeyreğe göre karını en fazla daraltan bankası. Cnbc-e 

anketinde 884 milyon TL beklenirken, biz 892 milyon TL net kar 

bekliyoruz. Yine Cnbc-e anketinde 678 milyon TL beklenen Halkbank’ın ilk 

çeyrek sonucunu biz 687 milyon TL bekliyoruz. 

BIST Stratejisi VOB Stratejisi 
Geçen hafta Perşembe günü verilen kayıplar, Cuma ve 

Pazartesi günü yerine kondu. Seans içi göstergeler alıma geçti 

ama trend göstergesi halen bunun bir düzeltme olduğuna 

işaret ediyor. 84.000 üzerinde kapanış gerçekleşti ama 

üzerinde tutunmak daha fazla önem taşıyor. 83.800 altına bir 

sarkma olmadığı durumda BIST kendiliğinden güçlenebilir ve 

bir önceki 84.000-86.000 bandına atar. 84.000 seviyelerinden 

satışlar güçlenirse; 82.000-84.000 bandında zayıflama 

görülebilir. Bugün kısa vadeli eğilimlerin ve bandın 

netleşebileceği bir gün.  

Cuma günkü kapanışın, piyasaya nefes alacağını belirtmiştik. Pazartesi 

günü 101.500-101.600 destek bölgemizden gelen alımlar ile 102.750-

103.000 direnç bölgemiz görüldü ve 102.975’den kapanış gerçekleşti. 

102.600-102.800 ortalamalarının üzerine çıkıldı. Bugün bu destek bölgesi 

korunduğu taktirde 104.000’ne kadar yükseliş görülebilir. 102.600-

102.800’de tutunmasını, 103.700’e kadar yükselişin olağan ama 

devamında zorlanma yaşanabileceğini düşünüyoruz. 

Para Piyasaları  
Yurtdışı ekonomiler halen Merkez Bankaları’nın yardımına muhtaç. Euro Bölgesi 15 aydır PMI verileri bir büyümeye işaret etmiyor. Aynı 

zamanda bol likidite ile birlikte faizler Avrupa’da dahil hiç bir çalkantıda dahi yükselmiyor. ECB içerisinde faiz indirimi çok fazla telafuz 

edilmeye başlandı. Hatta dün ECB içerisinde mali kısıtlamalarında aşırıya kaçmamak suretiyle gevşetilebilmesi gerektiği de söylendi. Kasım 

ayında BOJ’un yeni hamle beklentisi ve hamlesiyle Nikkei %58 artmıştı. BOJ’un attığı adımlar sonrasında diğer Merkez Bankaları’nın 

atacağı adımların piyasaları heyecanlandıracaktır.  Dün faiz indirimi beklentisi tüm Avrupa tahvillerinde fiyatlandı. Paritede ise önemli 

destekler kırıldı. 1,3025-1,3050 satış gelebilecek önemli dirençler. Bu ortalamaların  bugün ve yarında kalınması durumunda Euro’da 

zayıflama hız kazanabilir. 

Açıklanacak Ekonomik Veriler 

 Saat Ülke Dönem Açıklanacak Veri Gerçekleşen Önceki

24 Nisan 11:00 Almanya Nisan IFO Güven Endeksi 106.7

Çarşamba 14:00 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Para Politikası Kurulu toplantı tutanaklarını açıklayacak.

14:30 Türkiye Nisan Kapasite Kullanım Oranı(TCMB) 72.7

15:30 ABD Mart Dayanıklı Mal Siparişleri 5.7%

17:30 ABD Haftalık DOE Petrol Stokları 387.6MLN
 

 


