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POWELL YORUMLARI SONRASI PİYASALARDA SATICILI SEYİR HAKİM
Borsa İstanbul dün günü %1,43 yükselişle 2.175,03 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 26,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi
en yüksek 2.176,33 seviyesini görürken en düşük 2.152,44 seviyesini gördü. Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarıyla tahvil getirileri üzerinde oluşan
baskı hisse senedi piyasalarına da yansıdı. Dün ABD’de %0,4 düşen S&P 500 ve %0,31 ekside kapanan Nasdaq 100 endeksi bu sabah vadeli
işlemlerde gerilemeye devam ediyor. Avrupa vadeli endeksleri de düşüşte. Asya borsaları ise Japon yenindeki düşüşün desteği ile yükseliyor.
Yazının yazıldığı sıralarda Japon Nikkei 225 %1,51, Hong Kong Hang Seng %0.90 yükselirken, Çin CSI 300 yatay. Hong Kong hisselerindeki
yükselişte Alibaba Group Holding Ltd.’nin $25 milyarlık hisse geri alım programı etkili oldu. Petrol fiyatları yükselişi aralıksız dördüncü güne taşırken,
son bir ay içindeki en uzun yükseliş serisine de ilerliyor. WTI ham petrolün varil fiyatı dört günde %20’nin üzerinde yükselirken, bu sabah $114
seviyesinde. Brent petrolün varili ise dört günde %20 yükselerek $118’a yaklaştı. Dolar Endeksi Powell’ın açıklamaları sonrası yükseldi ve %0,22
artışla 1.197 seviyesinde. Dün %0,15 yükselişle kapanan dolar/TL de 14,80 seviyesi üzerinde hareket ediyor. Bugün Bundesbank, ECB ve Chicago
Fed tarafından ortaklaşa düzenlenen konferansların dördüncüsü gerçekleştirilecek. ECB Yönetim Konseyi Üyesi Fabio Panetta TSİ 16:00’da, New
York Fed Başkanı John Williams TSİ 17:35’te konferans kapsamında konuşacak. ECB Başkanı Christine Lagarde TSİ 16:15’te iki gün sürecek BIS
İnovasyon Zirvesi’nde konuşacak.
Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Merkez Bankası’nın mayıs ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, gerekmesi halinde
faizleri 50 baz puan artırabileceğini söyledi. National Association for Business Economics (NABE) tarafından düzenlenen konferansta “Fiyat
İstikrarını Yeniden Sağlamak” başlıklı bir konuşma yapan Powell, “Bir veya birden fazla toplantıda federal fonlama oranını 25 baz puanın üzerinde
artırarak daha agresif hareket etmenin uygun olduğuna karar verirsek, bunu yaparız” diye konuştu. Moderatörün mayıs ayında yarım puanlık bir faiz
artırımının mümkün olup olmadığını sorması üzerine de Powell, “Bizi engelleyecek ne var? Hiçbir şey: Yönetici Özeti” ifadelerini kullandı. Bu yönde
bir kararın henüz verilmediğini vurgulayan Powell, açıklanan verilerin gerektirmesi halinde bu yönde bir adımın ihtimal dahilinde olduğuna işaret etti.
Powell’ın dünkü ifadeleri son FOMC kararı sonrası yaptığı açıklamaya göre belirgin bir “şahinleşme” gösterdi.
Powell’ın mayız ayında 50 baz puanlık faiz artırımının önünü açan açıklamaları sonrası ABD tahvil getirileri yükselişe geçti. Para politikasına yönelik
beklentilerle normalde getiri eğrisinin kısa vadeli tarafının yükseldiği gözlense de tahvil getirilerinin uzun vadeli tahvil getirilerinde de etkili olması
dikkat çekti. ABD’nin 2 yıllık tahvil getirisi bir ara %2,1882’ye, 10 yıllık tahvil getirisi de %2,3386’ya kadar çıkarken; iki getiri de Mayıs 2019’dan bu
yana en yüksek düzeyleri test etmiş oldu. 5 ve 30 yıllık tahvil getiri farkı da 2007 yılından bu yana en düşük seviyeye gerileyerek, resesyon sinyali
verdi. 3 yıllık ABD tahvil getirisinde dün yaşanan 18 baz puanlık yükseliş son 10 yılda bu vadede görülen en büyük günlük artışlardan biri oldu. 3
yıllık ABD tahvil getirisi bugün yükselişini sürdürürerek 2019’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminde değişikliğe gidildi. Gerçek kişiler, Kur Korumalı Mevduat sistemi devam
ettiği sürece DTH’larını bozdurarak sisteme dahil olabilecekler. Değişiklik öncesi, gerçek kişilerin 20 Aralık 2021 itibarıyla bankadaki döviz tevdiat
hesaplarının TL’ye çevrilerek KKM sistemine dahil edilmesi öngörülmekteydi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kur Korumalı Mevduat'ta
yatırımcının çıkması için bir neden yok. Hazineye olan etkisi de çok düşük. Çünkü Türk lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş
rahat olsun" dedi.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,43 yükselişle 2.175,03 seviyesinde tamamladı. Endekste 85 hisse yükselirken 10 hisse
düşüş gösterdi. 26,68 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %1,03 sanayi endeksi ise, %1,52 yükseliş
gösterdi. Küresel piyasalara göre pozitif ayrışan endeks, döviz kurundaki sınırlı artışla birlikte dolar cinsinden de yükselişini
sürdürüyor. Bugün AMB Başkanı Legarde konuşması takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü trendini
sürdüren endeks %61,8 Fibo seviyesi olan 2.146 seviyesinin üzerinde kapattı. Yukarı yönlü hareketlerde 2.200 seviyesi
karşımıza çıkarken olası aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.146 seviyesinden tepki alışları görülebilir. Endekste MACD ve
Momentum olumlu görünümünü korurken RSI’ın 70 seviyesine çıkması dikkat çekiyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde
yukarı yönlü hareketlerde 2.185 ve 2.200 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.160 ve 2.146
destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.185 / 2.200 / 2.210
Destekler: 2.160 / 2.146 / 2.135
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 2,33 yükselişle 2.462,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.466,25 seviyesini görürken en düşük ise, 2.405,00 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda yukarı
yönlü trendini sürdüren kontrat, daha önce 4 kere deneyip geçemediği 2.470 seviyesine doğru yaklaşsa da, o bölgeden gelen
satışlarla birlikte geri çekildi. Kontratın 2.470 seviyesinin üzerinde tutunması önemli olacak. Aşağı yönlü hareketlerde ise,
2.440 seviyesi artık önemli destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. 2.440 seviyesine olan hareketlerde tepki alışı görülebilir.
Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.470 ve 2.485 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı
yönlü hareketlerde 2.450 ve 2.440 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.470 / 2.485 / 2.500
Destekler: 2.450 / 2.440 / 2.425
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2020

Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,27 düşüşle 14,9032 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,9543 TL
seviyesini görürken en düşük 14,8945 TL seviyesini gördü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘’Türk lirası en
düşük durumda, daha ineceği bir yer yok’’ açıklaması TL’yi desteklese de vadesi biten KKM’lerin tekrardan sisteme dahil olup
olmayacağı takip ediliyor olacak. Buna ek olarak jeopolitik risklerin devam etmesiyle birlikte dolara olan talebin artması ve
majör merkez bankalarının faiz artırım sürecine girmesi haftaya yatay başlayan dolar kurunun aşağı yönlü hareketlerini
sınırlıyor. Teknik olarak baktığımızda 15 – 14,75 TL aralığındaki hareketini sürdüren kontrat dün dar bir aralıkta işlem gördü.
Kontratın güçlü direnç bölgesi olan 15 TL seviyesine doğru hareketlerinde satış baskısı görülebileceği gibi 14,75 TL
seviyesine doğru olan hareketlerde de tepki alımı görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde
15,00 ve 15,05 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,88 ve 14,84 TL destek seviyeleri
önem arz ediyor.
Dirençler: 15,00 / 15,05 / 15,10
Destekler: 14,88 / 14.84 / 14,80
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,04 yükselişle 1.943,00 seviyesinde tamamladı. Majör merkez
bankalarının faiz artırım sürecine girmesi ve Fed’in gerekirse daha agresif olabileceğine dair beklentiler kontratta aşağı yönlü
baskı oluştururken Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmeler ve yeni yaptırım sinyalleri kontratı desteklemeye devam
ediyor. Bugün AMB Başkanı Legarde konuşması ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor olacak. Teknik
olarak baktığımızda kontrat bugün güçlü direnç seviyesi olan 1.925 doları test etse de üzerinde tutunmaya devam ediyor. Olası
aşağı yönlü hareketlerde 1.925 dolar seviyesinden tekrardan tepki alımları görülebilir. Kontratta yukarı yönlü hareketlerden
bahsedebilmemiz için ilk aşamada 1.955 dolar seviyesinin aşılması gerekiyor. Kontratta momentum olumsuz görünümünü
koruyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.950 ve 1.955 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza
çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.930 ve 1.925 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.950 / 1.955 / 1.960
Destekler: 1.930 / 1.925 / 1.915
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ESCAR: Escar Turizm, 2.el araç alım/satım işini C2C platforma taşımak amacıyla 20 milyon TL sermayeyle bir şirket
kurulmasına karar verdi.
ORGE: Orge Enerji, Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Projesine ilişkin sözleşme görüşmelerine başladı.
AYEN, FORMT ve PENTA payları 22/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/04/2022 tarihli işlemlere (seans
sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
AYDEM: Aydem Yenilenebilir Enerji tarafından yapılması planlanan Söke RES Yardımcı Kaynak Güneş Enerjisi Santrali
(GES) İlavesi ve Ana Kaynak Kapasite Artışı projesi ÇED süreci başladı.

