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Piyasa Verileri                                                                                              18.04.2013 
Borsalar Kapanış Değ.(%) Vadeli İşlemler Kapanış Değ.(%) Para Piy. Kapanış Değ.(%)

BIST 100 84,398 -0.36 VOB Endeks - 0.00 Dolar/TL 1.7985 -0.09

Dow Jones 14,619 -0.94 VOB Dolar 1.801 0.28 Faiz 5.57 -0.18

S&P 500 1,552 -1.43 VOB 30 Açık Pozisyon - Euro/Dolar 1.3042 0.09

Bovespa 52,882 -2.05 Dolar Açık Pozisyon 182,612 Dollar Index 82.59 -0.12

DAX 7,503 -2.34 Fut. Dow Jon. 14,560 0.05 Brent Petrol 97.54 0.55

Nikkei 13,336 -0.35 Fut. S&P 500 1,546 0.02 Altın (Ons) 1,368.20 -0.59

Şangay 2,191 -0.13 Fut. DAX 7,530 0.15 Döviz Sepeti 2.0705 -0.10  
Önemli Gelişmeler Piyasa Stratejisi 
ABD merkezli bağımsız kredi derecelendirme kuruluşu Egan-

Jones, Almanya'nın borçlanma notunu A+ seviyesinden A 

seviyesine düşürdü. Not görünümü negatif olarak 

belirlenirken, Almanya'nın borç verilerinin Eurostat'ın 

verilerine oranla daha yüksek bir borç seviyesini ifade ettiği 

belirtildi. 

 

Apple hisseleri dün önemli kayıplar yaşadı. Şirketin 

önümüzdeki hafta açıklayacağı mali tablolara ilişkin 

beklentilerdeki bozulma bu durumda etkili oldu. Apple hisseleri 

dün 2011 Aralık ayından bu yana ilk kez 400 doların altına 

geriledi ve 398.11 doları test ettikten sonra günü yüzde 5.5 

oranında değer kaybı ile 402.80 dolardan tamamladı. 

 

FED'in dün açıklanan bej kitap raporu ekonominin ılımlı bir 

sekilde toparlandığını, konut sektöründeki yükselişin ve 

otomotiv sektöründe devam den toparlanmanın, merkezi 

hükümetin bütçe kesintilerinden ve kış koşullarından 

kaynaklanan olumsuzluğu dengelediği ifade edildi. 

 

Çin'de resmi yayın organlarında yer alan haberlere göre 

hükümetin yakın bir zamanda tüketici talebini canlandırmaya 

ve bu yolla ülke ekonomisini desteklemeye yönelik yeni 

önlemler açıklaması bekleniyor. 

 

Siyasi belirsizliğin yaşandığı İtalya’da parlamento yeni 

cumhurbaşkanını seçmek için toplanıyor. Ülkenin 12. 

cumhurbaşkanını belirlemek üzere, senatörler, milletvekilleri 

ve bölgelerden gelen temsilcilerden oluşan seçici meclis bugün 

ilk oylamayı yapacak. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk üç 

turda üçte iki oy çoğunluğuna ulaşmak gerekiyor 

Yurtdışı piyasalarda realizasyon isteği ağırlık kazanıyor. Piyasalar 

ekonomik verilere, bilançolara ve ve gelişmelere karşı oldukça duyarlı. 

Hafta başında Çin’den gelen zayıf büyüme ve sanayi üretimi verileri global 

büyüme endişelerini tetiklerken, Çin’in büyüme tahmininin bir de IMF 

tarafından düşürülmesi emtialara toparlanma fırsatı vermedi. Dün ABD’de 

enerji bakanlığı tarafından açıklanan veriler de gösterdi ki, üretimdeki 

artışa rağmen talep geriliyor. Bu açıklamaların ardından Brent petrol 100 

$’ın altında kayıplarını 97,5$’a kadar devam ettirdi. Emtialarda değer 

kaybının devam etmesi, borsalar üzerindeki baskıyı da artırıyor. Avrupa 

tarafında İtalya’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Almanya’nın kredi 

notunun düşürülmesi piyasalar üzerindeki baskıyı devam ettirebilir. Dün 

ABD’de beklentilerin altında kalan Bank of Amerika bilançosu ve 

önümüzdeki hafta bilançosunu açıklayacak Apple’ın da zayıf bilanço 

açıklayabileceğine ilişkin endişeler hisse senetlerinde sert değer kayıpları 

yaşanmasına neden oldu. Bugün IBM, Google, Microsoft ve Morgan 

Stanley bilançoları takip edilecek. 

 

Altın’dan sonra petrol de ayı piyasasına giriş yaptı. Ay başından bu yana 

110$ seviyesinden %12 düşüş yaşandı. Döviz sepeti de sabit kalınca ay 

içerisinde ikinci kez benzine ve motorine indirim geldi. Ay başından bu 

yana toplamda 18 kuruş benzin, 19 kuruş motorinde indirim geldi.  Her 

10 $ petroldeki düşüş 4 milyar $ cari işlemler dengesine katkısı var. 

Kısaca yurtdışı konjonktür cari açık ve enflasyona pozitif bir etki 

sağlayacak. Altın ve emtialardan çıkış sonrasında G-7 tahvillerine geçiş 

yaşanıyor. Merkez bankalarının ve piyasa faiz oranları halen düşük 

seviyede kalacak. Bu da TCMB’nin faiz indirimlerinin döviz sepeti 

üzerindeki etkisini azaltacak ve gelecekte alt koridoru indirme yönünde 

avantaj sağlayacak. Belki de en önemlisi enerji ve emtia fiyatları mevcut 

seviyelerde ortalama oluşturması durumunda derecelendirme 

şirketlerinden bir not artırımı olasılığı bu yıl içerisinde yükselebilir.   Son 

bir haftada Hindistan ile Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler içerisinde ön 

plana çıkmasının nedeninin bu gelişmeler olduğunu düşünüyoruz. 

BIST Stratejisi VOB Stratejisi 
BIST dün ilk seansta yükselen trendden tepkiler vermesine 

rağmen ikinci seansta trendi aşağı yönde kırdı. Ortalaması 

üzerinde ikinci seansta kalmaya çalışsada kapanışta altına 

sarktı. 84.150 yatay desteği bugün için son destek. Düne göre 

güçlenmesi için 84.600 üzerine çıkması ve en azından ilk 

seansı tamamlaması gerekir. Bu durumda alıcılar takip 

edebelir. Zayıflayan 84.150 yatay desteği tutunamadığı 

taktirde 83.500 trend desteğine derinleşen düzeltme olarak 

gerçekleşecektir. 

Dün ortalamaların üzerine çıkan ve ardından tüm gün yatay desteği 

üzerinde güçlü kalmaya çalışan bir piyasa izlendi. Artı kapanış 

gerçekleşmemesi nedeniyle yükselen trend içerisinden çıkıldı. Bugün 

103.700’de tutunup, 104.150’nin üzerine çıkılabilirse güçlenme devam 

eder ve büyük olasılıkla bu kez 106.000 geçilir. Fakat dünkü güçlenme ve 

tutunma bugüne yansımazsa; pozitif süreç sona erecek 103.700 direnç 

olmak üzere 102.400’e doğru zayıflayan bir piyasa görülecektir. 

Para Piyasaları  
Emtialar bir bir ayı piyasasına giriyor. Dün de Brent petrol ayı piyasasına girdi. ABD’de ki terör saldırısından olabilir, mevsimsel olarak yavaş bir 
döneme girerken ABD’de otomatik harcama kısıntılarının etkisinin daha fazla edilebileceği beklentisi olabilir ya da “Sell in May, go away” denen 

Mayıs’ta yaz öncesi pozisyon ayarlaması olabilir. Ama bu hafta içerisinde Japon tahvilide İtalyan tahvilide geriliyor. Yani emtiadan çıkanlar tahvile 

giriyor. Düşük enflasyon ve zayıf ekonomiler, Merkez Bankalarına daha fazla hareket alanı tanıyor. Bundesbank’ın Başkanı ve ECB’nin Yönetim 

Kurulu Üyesi Weidmann’ın yeni veriler faiz inidirimi gerektirirse ECB faiz indirebilir açıklaması gibi. Dün Weidmann’ın açıklaması 1,32’yi kıran 

pariteyi 1,30’a geriletti. Paritedeki yükselişi durdurdu. 1,30 kırılırsa piyasalar faiz indirimi beklentisini fiyatlamaya başlar. 

Açıklanacak Ekonomik Veriler 
 Saat Ülke Dönem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki

18 Nisan 11:30 İngiltere Mart Perakende Satışlar(Aylık) -0.5% 2.1%

Perşembe 14:15 Morgan Stanley 1Ç13 bilançosunu açıklayacak. (Hisse başına  kazanç tahmini 0.56 US$)

15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 347.000 346.000

17:00 ABD Nisan Philadelphia FED Endeksi 3.3 2.0

23:05 IBM, 1Ç13 bilançosunu açıklayacak. (Hisse başına  kazanç tahmini 3.06 US$)

İki gün sürecek olan G-20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının toplantısı başlayacak.

Google, Wall Street kapanışı sonrasında 1Ç13 Bilançosunu açıklayacak. (Hisse başına  kazanç tahmini 10.64 US$)

Microsoft Corp, Wall Street kapanışı sonrasında 1Ç13 Bilançosunu açıklayacak. (Hisse başına  kazanç tahmini 0.73 US$)  
 


