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

BIST 100 82,770 -0.69 VOB Endeks - 0.00 Dolar/TL 1.7848 0.04

Dow Jones 14,673 0.41 VOB Dolar 1.792 -0.19 Faiz 5.95 1.54

S&P 500 1,569 0.35 VOB 30 Açık Pozisyon - Euro/Dolar 1.3088 0.04

Bovespa 55,912 1.49 Dolar Açık Pozisyon 188,337 Dollar Index 82.34 0.04

DAX 7,638 -0.33 Fut. Dow Jon. 14,602 -0.05 Brent Petrol 106.34 0.12

Nikkei 13,295 0.78 Fut. S&P 500 1,562 -0.06 Altın (Ons) 1,586.21 0.03

Şangay 2,219 -0.31 Fut. DAX 7,674 0.52 Döviz Sepeti 2.0555 -0.06  
Önemli Gelişmeler Piyasa Stratejisi 
Federal Reserve Bank of San Francisco Başkanı John Williams 

Wall Street Journal gazetesinde yer alan açıklamasında ABD 

ekonomisinin yılın ikinci yarısında FED'in tahvil alımlarını geri 

çekmeye başlamasına yetecek ölçüde güç kazanabileceğini 

dile getirdi. 

 

Çin ekonomisi Mart ayında 800 milyon dolarlık dış ticaret açığı 

verdi. Şubat ayında dış ticaretin 15.25 milyar dolar fazla 

vermesinin ardından Mart ayında oluşan dış ticaret açığı 

piyasalar açısından sürpriz oldu. Beklentiler Mart ayında dış 

ticaretin 14.7 milyar dolar fazla vereceği yönündeydi. 

 

Moody's, İspanya'nın bu yıl kamu borcu hedeflerini 

tutturamama olasılığının, kredi notunun yatırım yapılabilir 

seviyenin altına düşme riski doğurduğunu söyledi. Kuruluş, 

açıklara yönelik hedeflere ulaşma konusunda yaşanan 

zorluğun, İspanya'nın not görünümünün negatifte kalmasına 

neden olduğunu ifade etti. 

 

İtalya'da merkez solun lideri Pier Luigi Bersani, Silvio 

Berlusconi ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklamada 

bulunan Bersani, görüşmenin İtalya'da yapılacak 

cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olduğunu, hükümet kurma 

konusunun gündeme gelmediğini kaydetti. 

 

Merkez Bankası Başkanı Erdem Basçı, bankanın 81. olağan 

genel kurul toplantısında yaptığı açılış konuşmasında, sermaye 

akımlarındaki oynaklığın olumsuz etkilerini sınırlandırmaya 

yönelik politikaların sürdürüleceğini açıkladı. 

Çin’de dün açıklanan düşük enflasyon verileri, ülkede genişlemeci 

politikaların devamını destekleyici bir algılama yaratmıştı. Bugün 

açıklanan dış ticaret verilerine göre ihracattaki yavaşlama da, gevşek 

politikalar izlenmesinin gerekliliğini tekrar ortaya koydu. Asya’nın 

geneli gevşek politikaların devam edeceği beklentisi ile yükselirken, 

Çin’de karışık bir seyir izleniyor. Yurtdışı piyasaların bugünkü asıl 

gündemi akşam yayınlanacak FED toplantı tutanakları olacak. FED 

üyelerinin son günlerde yaptıkları açıklamalarda, FED’in gevşek 

politkalarını sonlandırma zamanlamasına ilişkin farklı yorumlara 

rastlandı. FED tutanaklarında bu konuda verilecek mesajlar takip 

edilecek.  

 

Pazartesi günü yabancıların tahvil piyasasında alımlarıyla 2015 vadeli 

tahvili %5.84’e kadar gerilemişti. Dün ise yine 2 yıl vadeli tahvile 

talep az ve faizi ise %5.97 ile yüksek çıktı. Pazartesi günkü tahvil 

alımları, dünkü ihalelere yansımadı. Haliyle ikincil piyasada faizler 

%6’ya kadar yükseldi ve bu da İMKB’nin dün günün ikinci yarısında 

satışlar ile karşılaşmasına neden oldu. Bu ayki ihaleler sona erdi. 

Artık haftaya Salı günü TCMB’nin faiz kararı izlenecek. Dün 

84.000’den gelecek satışların olağan olduğunu belirtmiştik. Tahvil 

piyasasında zayıflığın yurt içi ve dışı konjonktürde geçici olduğunu 

düşünüyoruz. 82.000-84.000 aralığında geçen hafta yaşanan düşüşü 

sonrasında yataya geçeceğiz. 

BIST Stratejisi VOB Stratejisi 
3 günlük düşüşün ardından tepki alımlarının 84.000’ne doğru 

zayıflayabileceğini ve 82.000-84.000 aralığında hisse bazına 

dönmemiz olası demiştik. Dün 83.800’den olağan satışlara 

döndük. 20 ile 50 günlük ortalamalar arasında yatay trende 

döndük. 82.000-84.000 aralığı içerisinde yatay trend 

bekliyoruz.  

Dün 103.000 ara direncine varamadan 102.800’den realizasyon 

gerçekleşti. Realizasyonun erken gerçekleşmesi ve ortalamalarında altına 

kayış hala toparlanmanın zayıf olduğunu gösteriyor. Yardımcı göstergeler 

Pazartesi günkü toparlanmanın etkisi ile yükseliyor.  102.000 pivot nokta 

gibi çalışıp, 102.000’nin üzerinde güçlü ve 103.000’ni zorlayan. 

102.000’nin altında zayıf ve 101.000’ni hedefleyen bir görüntü olası.  

Para Piyasaları  
Euro/Dolar paritesi halen ECB toplantısı ile ABD tarım dışı istihdam zayıflığını fiyatlandırıyor. 1,2750’den başlayan yükseliş 1,31’e ulaştı. 

1,31 seviyesi 15 Mart’tan bu yana görülen en yüksek seviye. 1,31’in kırılması durumunda, 1,33’e kadar yükseliş gerçekleşebilir. Mevcut 

durum şimdilik desteklemiyor ama FED’in akşam açıklanacak tutanakları paritede sert hareketlere neden olacaktır. Çünkü bu seviyelerde 

ya 1,2950’ye bir realizasyon yada yaşanan güçlenmenin FED’in tutumu ile devamı. Altın pariteye göre zayıf seyretmeye devam edecektir. 

1550-1600 aralığında sıkışma olağan.  

Açıklanacak Ekonomik Veriler 

 Saat Ülke Dönem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki

10 Nisan 09:45 Fransa Şubat Sanayi Üretimi Aylık) 0.4% -1.2%

Çarşamba 11:00 İtalya Şubat Sanayi Üretimi (Aylık) 0.8%

17:30 ABD Haftalık DOE Petrol Stokları 388.6MLN

20:00 ABD Merkez Bankası(FED), FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak.
 

 


