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

BIST 100 84,581 0.57 VOB Endeks - 0.00 Dolar/TL 1.7937 0.33

Dow Jones 14,865 0.00 VOB Dolar 1.794 0.17 Faiz 5.73 0.70

S&P 500 1,589 -0.28 VOB 30 Açık Pozisyon - Euro/Dolar 1.3076 -0.21

Bovespa 55,156 -0.44 Dolar Açık Pozisyon 184,813 Dollar Index 82.26 -0.06

DAX 7,745 -1.61 Fut. Dow Jon. 14,746 -0.26 Brent Petrol 100.84 -1.95

Nikkei 13,315 -1.26 Fut. S&P 500 1,576 -0.41 Altın (Ons) 1,446.68 -2.30

Şangay 2,186 -0.92 Fut. DAX 7,791 0.54 Döviz Sepeti 2.0670 0.19  
Önemli Gelişmeler Piyasa Stratejisi 
 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün yılın ilk çeyrek bütçe 

sonuçlarınıaçıklayacak. Şimşek'in "Makro Ekonomik Gelişmeler 

ve 2013 Yılı İlk Çeyrek BütçeGerçekleşmeleri" konulu basın 

toplantısı saat 10:30'da başlayacak. 

 

Çin'de yılın ilk üç aylık döneminde ekonomide yüzde 7.7 

oranında bir büyüme gözlendi. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 

yüzde 7.9 oranında büyümüş olan ekonominin bu yılın ilk üç 

ayını yüzde 8 büyüme ile tamamlayacağı öngörülüyordu. 

 

Dünya Bankası tarafından bugün yayınlanan raporda 

gelişmekte olan Doğu Asya ekonomileri için 2013 büyüme 

beklentisi aşağı çekildi ve bölgenin büyük ekonomilerinde 

muhtemel bir aşırı ısınma riski ve bu ısınmanın enflasyon ve 

varlık balonlarına neden olabileceği konusunda uyarıda 

bulunuldu. Çin'in GSYİH beklentisi 0.1 puan düşürülerek 8.3, 

Endonezya'nın büyüme beklentisi ise yüzde 6.3'ten yüzde 

6.2'ye indirildi. 

 

Çin'de perakende satışlar mart ayında geçen yılın aynı 

dönemine göre yüzde 12.6 oranında artış gösterdi. Bu oran 

ocak-şubat aylarındaki ortalama yüzde 12.3 seviyesinde olan 

artışın üzerinde oldu. 

 

Çin'de sanayi üretimi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 8.9 oranında arttı. Yılın ilk iki ayında ortalama 

yüzde 9.9 oranında artmış olan sanayi üretiminde Mart ayının 

yüzde 10 artışla tamamlanacağı öngörülüyordu. 

Yurtdışı piyasalar yeni haftaya Çin’de açıklanan zayıf büyüme verileri ile 

başlıyor. %8’lik büyüme beklentilerine karşılık %7,7’lik büyüme 

gerçekleşti. Çin’deki sanayi üretimi verileri de beklentilerin altında 

gerçekleşirken, perakende satışlar beklentiye paralel açıklandı. Dünyanın 

en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’deki düşük büyüme, global çaptaki 

büyümenin de düşük kalacağı endişelerinin en büyük tetikleyicisi. 

Emtialarda, düşük büyümeden dolayı talep eksiliği yaşanabileceği 

endişeleri fiyatların gerilemesine neden oluyor. Bu endişelerin gölgesinde 

ABD borsaları geçtiğimiz haftalarda dünya piyasalarına göre pozitif bir 

ayrışma göstermiş ve rekor seviyelere yükselmişti. Bu hafta gerek TÜFE, 

gerekse sanayi üretimi ve Bej Kitap raporları ile pozitif ayrışmanın sınırlı 

kalacağı bir hafta olabilir. Cuma günü açıklanan zayıf perakende verileri 

sonrasında, sanayi üretim verilerinin de zayıflaması bekleniyor. Yanı sıra 

bu hafta ABD’de finansal şirketlerin bilançoları da ön planda olacak. 

Bugün Citigroup, Salı günü Goldman Sachs, Çarşamba Bank of America, 

Perşembe Morgan Stanley bilançoları takip edilecek.  

 

Yurtdışında bu hafta Nisan ayının ilk haftasında başlayan bahar havasını 

değiştirecek yoğunlukta bir gündem yok. Sadece ABD’de TÜFE süpriz 

yaparsa risk alma iştahı sorgulanabilir. Bu yüzden yurtdışı konjonktürün 

halan BİST’in lehine olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bankacılık sektörünün 

güçlü duruşu TCMB’nin PPK toplantısına yönelik beklentiyi yansıttığını 

düşünüyoruz. Başbakan Erdoğan’ın hafta sonu 2013’ün gaza basma yılı 

olduğunu açıklaması, yarınki PPK’dan kredilere yönelik ek bir önlem 

olmayabileceğine yönelik beklenti yaratabilir. Genel PPK beklentisi faizler 

düşürülürken, kredileri sıkılaştırma yönünde. Bu hafta içerisinde 

derecelendirme kuruluşlarının gündemine aldığı çözüm sürecinde ilginç 

gelişmeler olabilir. Bu hafta içerisinde çekilme takviminin açıklanabileceği 

belirtiliyor. Genel olarak BİST’i düzeltmesini tamamlamış ve bankalar ile 

86.500’e doğru yükselişini sürdürebileceğini düşünüyoruz. 

BIST Stratejisi VOB Stratejisi 
Cuma günü belirttiğimiz gibi 84.600-84.700 ara direncinden 

gelen satışlar 83.800-84.000 desteğinde sonlandı ve 

84.581’den yani ara direnç noktasından kapanış gerçekleşti. 

Bugün için 84.600-84.700 gücünü kaybetmiş bir ara direnç. 

Cuma günkü düzeltme sonrasında bugün bu dirençlerin 

kırılması beklenebilir.  84.000-84.200’e geri çekilmeler alım 

fırsatı olabilir. 84.000-86.500 aralığında trendin devamını 

bekliyoruz. 

Cuma günü 103.750’e kadar geri çekilmeler dünkü yükseliş sonrasında 

olağan olduğunu belirtmiştik. 103.675 en düşük gören kontratlar 

104.400’den kapanış gerçekleştird. 103.750-106.000 aralığında 

desteklerin güçlendiğini göreceğiz. Ortalamalar yukarıya keserken, aşırı 

alımdan çıkan indikatörler yükselişi destekliyor. 104.600 ara direnç 

seviyesi olacak.  

Para Piyasaları  
Faizler Cuma günü %5.66’ya geriledikten sonra %5.75’e yükseldi.  Tarihi en düşük faizin %5.64 olduğu düşünüldüğünde olağan bir 

düzeltme olduğunu düşünüyoruz.  Tahvilde esas anlamda hareketlilik uzun tarafta yaşanıyor. Nisan ayının ilk haftasında %7.23’den ihracı 

gerçekleşen tahvil Cuma günü sert düşüşünü devam ettirerek %6.71’e geriledi. Brent petrol son 4 işlem gününde değer kaybederken, TL 

sabit kalıyor. Yani enflasyonist endişelerde düşüş uzun tarafta gerilemenin devamını sağlayabilir. 

Açıklanacak Ekonomik Veriler 

 Saat Ülke Dönem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki

15 Nisan 10:00 Türkiye Ocak İşsizlik Oranı(TÜİK) 10.10%

Pazartesi 10:30 Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ilk çeyrek bütçe sonuçlarınıaçıklayacak

11:00 Türkiye Mart Bütçe Dengesi -1.4 MLR

12:00 Avro Bölg. Şubat Dış Ticaret Dengesi(Avro) -3.9MLR

15:00 CitiGrp Inc 1Ç13 bilançosunu açıklayacak (Tahmini hisse başına kazanç 1.20 US$)

15:30 ABD Nisan New York FED İmalat Endeksi 9.24
 

 


