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

BIST 100 83,038 -1.61 VOB Endeks - 0.00 Dolar/TL 1.7965 0.00

Dow Jones 14,537 -0.56 VOB Dolar 1.801 0.00 Faiz 5.56 -0.18

S&P 500 1,542 -0.67 VOB 30 Açık Pozisyon - Euro/Dolar 1.3067 0.12

Bovespa 53,165 0.53 Dolar Açık Pozisyon 178,354 Dollar Index 82.51 -0.06

DAX 7,474 -0.39 Fut. Dow Jon. 14,465 0.38 Brent Petrol 99.53 0.20

Nikkei 13,288 0.52 Fut. S&P 500 1,541 0.44 Altın (Ons) 1,398.59 0.61

Şangay 2,228 1.37 Fut. DAX 7,478 -0.07 Döviz Sepeti 2.0735 0.14  
Önemli Gelişmeler Piyasa Stratejisi 
Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, G-20 üyelerinin Japonya'nın 

uyguladığı agresif parasal gevşeme adımlarının deflasyonla 

mücadele amacıyla atılmış adımlar olduğu ve yeni daha 

değersiz kılmak gibi bir amacının olmadığı yönündeki 

açıklamaları kabul ettiğini belirtti. 

 

Japonya Merkez Bankası, 23 Nisan salı günü yapacağı varlık 

alımlarını açıkladı. BoJ, 23 Nisan'dan 500 milyar yen tutarında 

10-30 yıl vadeli Japon devlet tahvili alacak. Banka ayrıca 1.5 

trilyon yen tutarında hazine bonosu alımı gerçekleştirecek. 

 

Teknoloji hizmetleri alanında dünyanın en büyük şirketi olan 

IBM Corp yılın ilk çeyreğinde karının bir önceki yılın aynı 

dönemine göre arttığını açıkladı. Ancak açıklanan kar rakamı 

beklentilerin altında kaldı. Bu durumda Japon Yeni’nin yaşadığı 

değer kaybının etkili olduğu ifade edildi. 

 

Google Inc. dün yaptığı açıklamada yılın ilk çeyreğini toplam 

3.35 milyar dolar ve hisse başına 9.94 dolar karla 

tamamladığını duyurdu.  Bir önceki yılın aynı döneminde 

toplam 2.89 milyar dolar ve hisse başına 8.75 dolar kar elde 

edilmişti.  

 

İtalya'da parlamento, Cumhurbaşkanı'nı ikinci tur oylamada da 

seçemedi. İtalya'da Cumhurbaşkanı seçimi bugün Türkiye 

saati ile 11.00'de üçüncü tur oylama ile devam edecek.   

Yurtdışı piyasalarda dün yaşanan ağır satışları bugün pozitife çevirecek 

yeni bir gelişme mevcut değil. Ancak bu sabah vadeli endekslerde, 

emtialardaki tepki üretme çabasına paralel olarak, hafif iyimser bir 

görüntü hakim. Yanı sıra Çin’de yeni parasal genişleme önlemlerinin 

devreye alınabieceğine ilişkin spekülasyonlar, Japon Yenindeki değer 

kaybına karşı G20 toplantılarından henüz bir muhalefet sesi çıkmaması da 

Asya’daki pozitifliğin kaynağını oluşturuyor. ABD borsalarında dün, 

bilançosu beklentilerden kötü gelen şirket hisselerindeki satışlardan ve 

zayıf ekonomik verilerden kaynaklı olmak üzere satışlar yaşanmıştı. 

Bugün ise Wall Street kapanışı sonrası açıklanan zayıf IBM bilançosuna 

karşın, iyi gelen Microsoft ve Google bilançoları ile dengelenme 

sağlanabilir. Bugünün ekonomik veri akışı ise oldukça zayıf. İtalya’da 

cumhurbaşkanlığı seçimleri takip ediliyor olacak.          

 

Yükselemeyen BIST, dün düşüş yaşadı. Son bir haftadır dünya 

borsalarından pozitif ayrışan bir BIST’in gücünün daha üst seviyeye 

yetmediğini gördük. Dün 700 milyon TL ile 84.150’nin üzerinde 

kalamayan piyasada, 1.5 saatlik işlemlerde %1,5’luk düşüş getirdi.  

BIST’ı yeniden yukarıya taşıyacak bir gelişme bankacılık sektörünün 

önümüzdeki hafta gelmeye başlayacak bilançoları olabilir. Akbank ve 

Garanti Bankası haftaya bilançolarını açıklayacak. Gelecek seneye göre 

karlarda artış beklenirken, bir önceki çeyreğe göre munzamlarda yaşanan 

artış nedeniyle gerileme bekleniyor. Bankacılık sektöründe önemli olan 

marjlar olacak. Bu yüzden 82.000-84.000 bandında banka karlarını 

bekleyen bir piyasa izleyeceğiz. Bu bandı yukarı ya da aşağı yönde 

kırdıracak olan bankacılık sektörü karı olacaktır. 

BIST Stratejisi VOB Stratejisi 
Zayıflayan 84.150 yatay desteği tutunamadığı taktirde 83.500 

trend desteğine derinleşen düzeltme olabileceğini yazmıştık. 

Dün son bir saatte 84.150 kırılması ardından 83.500 trend 

desteğinden tepki vermeksizin 82.600’e kadar gerileme ve 

83.000’den kapanış gerçekleşti. 82.000-84.000 bandına geri 

dönüş yaptık. 84.000 üzerinde tutunma ve 86.000’ne 

yükselme çabası rol değiştirdi. Orta vadede kaybedilen bir 

mesafe olmamasına karşın kısa vadede yeniden zirve görme 

olasılığı şu an için yok. 82.000-84.000 aralığında yeniden güç 

toplanma gerçekleştiği taktirde kısa vadeli pozitife beklentiler 

olabilir. 

 

 

Önceki gün tüm gücünü harcayan piyasa 104.150’nin üzerine çıkamadı ve 

yatay kanal desteğini aşağı yönde kırdı. Önce seans içi göstergelerde 

trend kırılması gerçekleştikten sonra 102.200 desteğide kırıldı. Yardımcı 

göstergeler aşırı satıma girdi.  101.250 daha önce 106.000’ne ulaşmayı 

sağlayan destek seviyesiydi, diğer destek noktası 100.250. Dünkü 

düşüşün tepkisinde 102.300 olacaktır.  

Para Piyasaları  
CME’in teminat artırımları ve teminat tamamlamaları sonrasında altın fiyatlarında durulma yaşanmıştı.  1320$-1400$ aralığında durulma 

sonrasında bugün 1400 $ kırıldı. Yani düşüşün tepkisi gerçekleşmeye başladı. 1400 ara destek yapıp 1440$ direncine kadar yükseliş 

gerçekleşebilir. Temel anlamda yükselişi destekleyecek bir ortam ya da trendi değiştirebilecek bir gündem yok. Bu tepki 1440$’a kadar 

devam edebilir. Ana bandımız 1300-1440$ olmaya devam ediyor. Euro/Dolar paritesi yetkili bir ECB Yönetim Kurulu üyesi açıklaması 

sonrasında 1,32’den dönmüş ve 1.30’a kadar gerilemişti. Dünkü tedirgin tepkiden sonra bugün biraz daha güçlendiğini görebilir. Çünkü 

1,27’de 1,37’ye yükselişinde pozitif bölgeye geçen indikatör şu anda yeniden pozitif bölgeye yükseldi. 1,30 stop olmak üzere 1,37’ler 

teknik ve temel olarak uzak değil. FED toplantısı 1 Mayıs’ta. 

Açıklanacak Ekonomik Veriler 

 Saat Ülke Dönem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki

19 Nisan 11:00 Avro Bölg. Şubat Cari İşlemler Dengesi(Avro) 14.8MLR

Cuma İMKB'de işlem gören SİP şirketleri için 12 aylık konsolide olmayan tablolarını son açıklama tarihi

General Electric Co., Wall Street açılışı öncesi 1Ç13 Bilançosunu açıklayacak. (Hisse başına kazanç tahmini 0.35 US$)
 

 


