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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 
ABD Merkez Bankası Federal Reserve'ın  iki numaralı ismi Janet 

Yellen dün yaptığı açıklamada FED'in gevşek para politikalarının 

yeni bir finansal krize neden olacağı yönündeki suçlamalara karşı 

çıkarak gevşek para politikalarını savundu ve finansal istikrarın 

merkez bankası açısından temel bir konu olduğunu dile getirdi. 

 

New York FED Başkan’ı William Dudley, ABD ekonomisinde zafer 

ilan etmek için erken olduğunu söyledi. Staten Island ticaret 

odasında konuşan Dudley, ABD'nin bu yıl %2-2,5 arasında 
büyüyeceğini, işsizlik oranının hafif gerileyeceğini, dolayısıyla fed 

politikasına ihtiyacın süreceğini öngördü. Chicago FED başkanı 

Charles Evans da bu yıl ABD'nin yüzde 2,5 büyüyeceğini, ancak 

2014'un harika bir yıl olacağını söyledi. 

 

Çin'de kuş gribinin yeni türünden iki kişi daha hayatını kaybetti ve 

böylece h7n9 virüsünün aldığı can sayısı 16'ya yükseldi. 

Hükümetin açıklamasında hasta sayısının artabileceği uyarısında 

bulunuldu. 

 

Yahoo'nun birinci çeyrek net karı geçen yılın aynı dönemine göre 

yüzde 36 oranında artışla 390.3 milyon dolar ve hisse başına karı 
35 sent oldu. Beklentiler hisse başına karın 24 sent olacağı 

yönündeydi. 

 

Intel'in dün açıkladığı mali tabloları şirketin ilk çeyrek karının 

geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 oranında gerilediğine 

işaret etti. Bununla birlikte kar rakamı beklentiler düzeyinde oldu 

Hafta başında emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle 2013 yılının en sert değer 

kayıplarının yaşandığı yurtdışı piyasalarda dün tepki alımları gerçekleşti. 

ABD’de beklentilerden iyi şirket bilançoları, konut başlangıç verilerindeki 

beklentilerin üzerinde yaşanan artış ve emtia fiyatlarında görülen tepki, 

yurtdışı piyasaların toparlanmasını sağlayan faktörlerdi. ABD’de bugün e-Bay 

ve Bank of America bilançoları takip ediliyor olacak. Yanı sıra bugün 

yayınlanacak petrol stok verileri de, petrol fiyatlarındaki düşüşün devam edip 

etmeyeceği açısından önemli olacak. Stoklardaki artış fiyatlardaki düşüşün 

devamını getirebilir. Akşam yayınlanacak Bej Kitap raporu ise genel olarak 
ABD ekonomisine ilişkin detayları barındırdığı için, 1 Mayıs’ta gerçekleştirilecek 

FED toplantısında görüşülecek konulara ilişkin kaynak niteliğinde olacak. 

 

Koridorun üst bandı %7,5’dan %7’ye, alt bandı %4.5’den %4’ye indirilerek 

toplam band 100 baz puan daraltıldı. İki ayda 150 baz puanlık üst bandın 

daraltılması özel sektör yatırımlarını yani büyümeyi olumlu yönde 

etkileyeceğini düşünüyoruz. Ortak nokta olan politka faiz oranıda %5.5’den 

%5’e gerilemesi ise ROM’u etkin kullanımı ve iç talebi zayıf dış talep karşısında 

destekleme açısından gerçekleşti. Politika faizi ve dış talebin zayıflığına atıf iç 

talebin desteklendiği anlamına geliyor. TCMB ilk çeyrekte sıkılaştırdığı para 

politikasını belki siyasi belki dış konjonktürün zayıflması ile birlikte yeniden 

genişletiyor. Emtiadaki düşüşün finansal istikrar ve fiyat istikrarına vurgu 
dikkat çeken diğer bir unsur. Munzamlarda bir değişim olmaması ve ROK’un 

kullanılması, TCMB’nin direkt olarak oyunda olmaması adına olumlu. BIST 

beklentimize paralel bankalar eşliğinde 86.500’e giderken 86.000’de önemli bir 

satışla karşılaştı. VOB’un daha önceden zirvesine ulaşmış olmasının alakası 

olduğunu düşünüyoruz. İkinci çeyrek genel olarak dengeli büyüme adına para 

politikası olarak destekleneceği, faizlerin düşük kalacağı ve bankalar ile birlikte 

faize hasas iç piyasaya üretim yapan sanayilerin ön plana çıkacağı bir çeyrek 

olacak.  

BIST Stratejisi VOB Stratejisi 
Dün ilk seansta 84.000-84.200 desteğimize geri çekilen ve 

ardından 86.000’ne kadar yükseliş gösteren bir hareket izledik. Bu 
yüzden dün son 30 dakikada gelen satışlar ile destekte bir kapanış 

gerçekleşti. Bugün kanal desteğimiz 84.700’den yükseliyor. Yani 

bugün, dünkü düşüşün tepkisini izleyebileceğimiz gün olabilir. Artı 

kapanış olmaması bilinmedik bir gelişme olasılığını doğurur. 

84.700’den gelen tepki alımları ile 85.500’e kadar yükseliş olağan. 

86.000 dünkü hacimli satışlar sonrasında önemli bir direnç oldu. 

86.000 kırıldığı taktirde 86.500’ü geçmek kolay olacaktır. Bu 

yüzden 84.700-86.000 aralığında bir sıkışma ve ardından rekor ya 

da realizasyon arasında yön bulunacak. 

103.800 kırılmasını beklemediğimiz önemli kısa vadeli trend desteğimize 

gerileyen kontratlar direnç bölgemiz dediğimiz 105.800-106.000 bölgesine 
kadar yükseldi. En yüksek 105.875 gördükten sonra yeniden ortalamalara 

kadar geriledi. Dünkü kapanış ana senaryoyu değiştirmedi. Kapanış 

desteklerde. 103.800 ana desteğimizden gelecek alımlar ile 104.250 aşılabilir 

ve yeniden 105.800-106.000 hedeflenir. 103.800 kırılısa; bilinmedik bir 

gelişme olasılığına karşın nakde geçilebilir. Bugün artı kapanış şart.  

Para Piyasaları  
Dün CME’in teminat oranlarının yükselmesi ile birlikte volatilitenin ortadan kalkacağını belirtmiştik. Dün emtia ve kıymetli metallarde beklediğimiz 

gibi volatilite azaldı ama teminatların artmasına paralel daha güçlü bir tepki gerçekleşmedi. Bu da teknik olarak zayıf bir hareket gibi göründü. 

1300-1440$ bandında hareketin devamını bekliyoruz. Ekonomik büyümenin ve enflasyonun zayıf olduğu dış konjonktürde temel anlamda bir 

yükseliş ihtimali zayıf ama volatilitesi düşük bir seyirde 1440’a doğru toparlanma olağan. Dün aynı zamanda EUR/USD’de yükselişin devam 

edeceğine yönelik bir sinyal ABD’de TÜFE verisi ile geldi. ABD’de hem çekirdek hemde manşet enflasyonda yaşanan gerileme, FED’in zayıf istihdam 

ve enflasyon verisi ile birlikte varlık alımlarını azaltma yönündeki endişeleri azalttı. 1.34 ve 1.35’e doğru yönelme süpriz olmamalı.  

Açıklanacak Ekonomik Veriler 

 Saat Ülke Dönem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki

17 Nisan 11:30 İngiltere Nisan BOE Faiz Toplantı Tutanakları

Çarşamba 11:30 İngiltere Mart İşsizlik Oranı 7.8% 7.80%

13:30 Bank of New York Mellon Corp 1Ç13 Bilançosunu açıklayacak. (Hisse başına kazanç tahmini 0.52 US$)

14:00 Bank of America Corp 1Ç13 Bilançosunu açıklayacak. (Hisse başına kazanç tahmini 0.23 US$)

17:30 ABD Haftalık DOE Petrol Stokları 388.9MLN

21:00 ABD'de 'Bej Kitap(Beige Book)' raporu açıklanacak.

e-Bay Inc Wall Street kapanışı sonrasında 1Ç13 Bilançosunu açıklayacak. (Hisse başına kazanç tahmini 0.62 US$)

American Express Co Wall Street kapanışı sonrasında 1Ç13 Bilançosunu açıklayacak. (Hisse başına  kazanç tahmini 1.12 US$)  
 


