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

BIST 100 85,107 0.62 VOB Endeks - 0.00 Dolar/TL 1.7920 -0.03

Dow Jones 14,599 -1.79 VOB Dolar 1.793 -0.03 Faiz 5.75 0.35

S&P 500 1,552 -2.30 VOB 30 Açık Pozisyon - Euro/Dolar 1.3077 0.29

Bovespa 52,950 -3.66 Dolar Açık Pozisyon 184,349 Dollar Index 82.29 -0.15

DAX 7,713 -0.41 Fut. Dow Jon. 14,583 0.49 Brent Petrol 99.47 0.34

Nikkei 13,269 -0.05 Fut. S&P 500 1,552 0.52 Altın (Ons) 1,364.15 1.23

Şangay 2,170 -0.55 Fut. DAX 7,665 -0.73 Döviz Sepeti 2.0643 -0.13  
Önemli Gelişmeler Piyasa Stratejisi 
Chicago Ticaret Borsası'nın hakim ortağı CME Group  

tarafından yapılan açıklamada Comex'deki altın ve gümüş 

işlemleri ile NYMEX'deki platin ve paladyum işlemlerinde alınan 

teminatların artırıldığı ifade edildi. Buna göre Comex 100 altın 

sözleşmelerinde teminatlar yüzde 18.5 oranında artışla 7040 

dolara ve Comex 5000 gümüş sözleşmelerindeki teminatlar 

yüzde 18.4 artışla 12375 dolara yükseltildi. 

 

Güney Kore yönetimi tarafından bugün yapılan açıklamada 

ülke ekonomisini desteklemek üzere 15.44 milyar dolarlık ek 

bütçe belirlendiği belirtildi. 

 

Goldman Sachs Group Inc bugün ABD borsalarının açılışından 

önce yılın ilk çeyreğine ait mali tablolarını açıklayacak. 

Kurumun TSİ 14:30'da açıklaması beklenen mali tablolarında 

hisse başına 3.90 dolar kar açıklayacağı öngörülüyor. Geçen 

yılın aynı dönemin hisse başına 3.92 dolar karla 

tamamlanmıştı. 

 

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso bugün yaptığı açıklamada G-

20 maliye bakanlarının bu hafta sonuna doğru yapacakları 

toplantıda Japon Merkez Bankası'nın parasal gevşemeye 

yönelik politikalarının hedefinin deflasyonla mücadele 

olduğunu açıklayacağını söyledi. 

 

ABD’de dün düzenlenen Boston maratonu sırasında meydana 

gelen iki patlamada en az üç kişinin öldüğü, 135 kişinin ise 

yaralandığı bildiriliyor. 

 

Moody's Investros Service, Çin'in devlet tahvili notunu AA3 

olarak teyit. Görünümü ise 'pozitif'ten 'durağan'a indirdi. 

Emtia fiyatlarında tetiklenen satış baskısı dün yurtdışı piyasalarda genel 

olarak satıcılı bir seyir oluşmasına neden oldu. Vadeli altın kontratları dün 

%9,3 düşüşle (140 $ kayıpla) 1.350 ons seviyesine kadar gerilerken, bu 

düşüş 1983 yılından beri görülen, günlük bazda en büyük ikinci düşüş 

olarak kaydedildi. Altın fiyatlarında başlayan düşüş nedeniyle, teminat 

tamamlama çağrılarına maruz kalanların nakit yaratma kaynağı olarak 

diğer emtialarda da satışa geçmesi, satışların genele yayılmasına neden 

oldu. Zaten önceki gün Çin’de açıklanan zayıf büyüme verilerinin etkisiyle 

petrol fiyatlarında başlayan düşüş devam etti ve Brent petrol 100$’ın da 

altına geriledi. ABD borsaları bu konjonktürün etkisinde, petrol ve emtia 

üreticisi şirket hisselerinde yaşanan satışlardan dolayı günü ortalama %2 

civarında düşüşle kapattı. 
 

Türkiye tüm emtiaları ithal ediyor. Emtiaların son 1-1.5 yılın en düşük 

seviyesine gerilemesi, Türkiye’nin fiyat ve finansal istikrarına pozitif bir 

etki yaratır. Özellikle işlenmemiş gıda artışa karşılık, enerji fiyatlarının 

gerilemesi uzun tarafta tahvildeki yükselişi azaltır. Geçen sene enerji 

hariç cari denge sağlanmıştı. Bu sene enerji hariç cari açık artarken, 

enerji maliyetlerinin düşmesi de pozitif.  Emtia fiyatlarının düşmesi, 

Türkiye’nin ekonomik görünümü tarafından pozitif. Düşük emtia fiyatları 

diğer gelişmekte olan ülkeler için negatif, Türkiye için pozitif. Aynı 

zamanda Güney Kore %0,3 büyüme için 15,4 milyar $ kamu harcaması 

açıkladı. Eğer 2. Çeyrekte dış talep büyüme sekteye uğrarken, iç talep 

desteklenirse; büyüme anlamında da Türkiye diğer gelişmekte olan ülkere 

göre ön plana çıkar. Yani pozitif ayrışır. Bugünkü TCMB PPK toplantısında 

koridorlarda ve haftalık politika faiz oranında indirim bekliyoruz. Reel 

efektif kur endeksi ve altın fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ROK yeniden 

kullanılabilir. Türk Lirası munzamlarda 25 baz puan artışın altında 

gelebilecek her veri Borsa İstanbul için ek bir pozitiflik yaratacaktır. Bu 

hafta önemli bir gündem maddesi yok ama çözüm sürecinde PPK’nın 

çekilme takviminin bu hafta içerisinde olabileceği piyasalara ek bir 

pozitiflik sağlayabilir. 

BIST Stratejisi VOB Stratejisi 
84.000-84.200’e geri çekilmeler alım fırsatı olabilir. 84.000-86.500 

aralığında trendin devamını bekliyoruz demiştik. Dün en düşük 

84.150 gördükten sonra 2.7 milyar TL gibi bir hacimle 85.107’den 

kapanış gerçekleşti.  84.700-84.800 bir trend ve taban desteği 

olarak görev yapacak. Destekler yükselirken hedef direnç 86.500’e 

doğru kademeli hareketin devamını bekliyoruz.  Dün aşırı alıma 

yeniden gelindi ama seans içi trend göstergesi yukarı yönlü 

hareketini devam ettirdi. Yani geri çekilmeler alım fırsatı olmaya 

devam edecek. 

 

Dün ortalamalardan güç alan kontratlar 104.600’de bulunan ara direnç 

seviyelerini rahatlıkla geçtiler. Ortalamalar bugün 103.800’den yükseliyor ve  

103.800 aynı zamanda kırılmasını beklemediğimiz önemli kısa vadeli trend 

desteğimiz. Dünkü yükseliş sonrasında göstergeler yeniden kısa vadeli aşır 

alıma girildi. 105.800-106.000 direnç bölgesi bu nedenle ilk deneme denense 

bile geçilmeyebilir. 104.700 ile 106.000 aralığı izlenmeli. 

Para Piyasaları  
Altın fiyatlarında altın kırılma gerçekleşti. Altında teminat tamamlama nedeniyle diğer kıymetli metal ve endüstriyel metallarede satışlar geldi. Bu 

akşamdan itibaren CME teminat oranlarını %10-15 aralığında artırıldı. Bu volatilite en geç bu akşam durulacaktır. Tepki hareketi 

altında 1.440 $ olabilir. Merkez Bankaları devreye girmediği taktirde 1500 $ ve üzerine yeniden çıkması zor. Altın fiyatlarında 2013’ün 2. yarısında 

ekonomik toparlanma ile geleceği beklenen satış erken gerçekleşti. Bundan sonraki süreçte altın fiyatları 1300-1440$ aralığında izlenebilir.  

Açıklanacak Ekonomik Veriler 
 Saat Ülke Dönem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki

16 Nisan 11:30 İngiltere Mart TÜFE(Aylık) 0.3% 0.7%

Salı 12:00 Almanya Nisan Almanya ZEW Beklenti Endeksi 41.0 48.5

12:00 Almanya Nisan Almanya Zew Cari Endeksi 14.0 13.6

12:00 Avro Bölg. Mart TÜFE(Aylık) 1.2% 0.40%

14:00 TCMB faiz kararını açıklayacak

14:30 Goldman Sachs Group Inc 1Ç13 bilançosunu açıklayacak. (Tahmini hisse başına kazanç: 3.90 US$)

15:30 ABD Mart TÜFE(Aylık) 0.0% 0.70%

15:30 ABD Mart Konut Başlangıçları 930.000 917.000

15:30 ABD Mart İnşaat İzinleri 943.000 946.000

16:15 ABD Mart Sanayi Üretimi 0.2% 0.70%

16:15 ABD Mart Kapasite Kullanım Oranı 78.4% 78.3%

Türk Telekom'un ilk çeyrek bilançosunu açıklamasıyla BIST'te bilanço dönemi başlayacak  
 


