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DİKKATLER RUSYA UKRAYNA MÜZAKERELERİNDE OLACAK…
Borsa İstanbul dün %0,14 düşüşle 2.172,48 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 28,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün günü içi en
yüksek 2.192,92 seviyesini görürken en düşük 2.170,24 seviyesini gördü. Rusya-Ukrayna müzakere görüşmeleri ve düşen petrol fiyatları hisse
senetleri endekslerini pozitif etkiliyor. Asya Pasifik’te önemli endeksler bugün yükselişe geçerken yazının yazıldığı sıralarda Japon Nikkei 225
%0,74, Hong Kong Hang Seng %0,5 yükseliş kaydederken Çin hisseleri olumsuz ayrışıyor. ABD hisse vadelileri ise hafif yükseliyor. Tahvilde
satış dalgasına ara verilirken ABD 10 yıllık tahvil getirisi %2,46 civarında dengelendi. Dolara karşı son altı yılın en düşük seviyesine ulaşan Japon
Yeni yükseliş ile bugün toparlanıyor. Japonya Merkez Bankası bugün de tahvillere alım yönünde müdahalede bulunduğunu açıkladı. Gelişen
ülke para birimlerinde ılımlı hareketler görülürken lira dar bantta fiyatlanmayı sürdürüyor. Dolar/TL sabah saatlerinde 14,82 seviyelerinde. Bugün
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna-Rusya müzakereleri öncesi yapacağı konuşma ve Özbekistan seyahati öncesi açıklamaları
izlenecek. Ayrıca TCMB Genel Kurulu saat 14:00’te gerçekleşecek. TÜSİAD’ın Genel Kurulu ise İstanbul’da 10:00’da başlayacak.
Petrol fiyatları Ukrayna-Rusya savaşı ve Çin Kovid-19 salgını gelişmeleri gölgesinde sert dalgalanmaya devam ediyor. WTI ve Brent ham petrol
mayıs vadelileri pazartesi gününü %7’ye varan düşüşlerle kapamıştı. Bu sabah düşüş WTI’da %1,1, Brent’te %1,3 oranında devam ediyor. Çin’de
pandeminin başındaki Wuhan salgınından bu yana yaşanan en hızlı salgın ülkenin “Sıfır Kovid” politikasını test etmeye devam ediyor. Salgının
Şanghay’a da sıçraması dünya ekonomisinin lokomotifi olan ülkede büyüme endişelerini de beraberinde getiriyor. Rystad Energy’ye göre finans
merkezi Şanghay’da uygulanan karantina günde 200 bin varillik petrol talebini silebilir. ANZ Banking Group Emtia Stratejisti Daniel Hynes’a göre
volatilitenin geri çekilmesi kısa vadede zor gözüküyor. Hynes “Piyasa, Şanghay’daki durumdan ve bunun Çin ham petrol talebine etkisinden
ürküyor” değerlendirmesini yaptı.
Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde 10:30’da bir araya gelmesi bekleniyor.
Müzakerelerde Ukrayna heyeti minimum hedef belirledi. Ukrayna heyeti insani durumun derhal iyileşmesini istiyor. Basında uyer alan haberlere
göre müzakerelere aracılık ettiği bilinen Rus milyarder Roman Abramovich ve bazı Ukraynalı müzakerecilerin bu ayın başında, Kiev’deki
görüşmelerden sonra zehirlendiğinden şüphelenildi. Abramovich bu şüpheler üzerine tedavi için İstanbul’a uçtu. NATO üyeleri arasında Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakereler konusunda görüş ayrılığı yaşanıyor. Almanya ve Fransa diyalogdan yana tavır koyarken diğer
bazı üyeler Putin’e güvenilemeyeceği yönünde görüş bildiriyor.
Yurt İçi gelişmelere baktığımızda, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, tıbbi cihaz, bebek bezi, deterjan ve
sabun gibi temel ihtiyaç ürünlerinde ve yeme içmede KDV'nin yüzde 8’e; Arsa ve arazilerin KDV oranını yüzde 8’e, Oto galericilerinin araç alım
satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan KDV'yi yüzde 18'e yükselttiğini açıkladı.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında CB tüketici güveni endeksi verisi takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,14 düşüşle 2.172,48 seviyesinde tamamladı. Endekste 61 hisse yükselirken 36 hisse
düşüş gösterdi. 28,47 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,38, sanayi endeksi ise %0,43 düşüş
gösterdi. Barış müzakerelerinin başlayacak olması piyasalarda olumlu karşılansa da endeks ABD ve AB borsalarından negatif
ayrıştı. Bu negatif ayrışmada borsada ağrılığı fazla olan şirketlerde yaşanan satış baskısı etkili oldu. Bugün barış
müzakerelerindeki gelişmeler takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda haftaya satıcı başlayan endeks 2.170 seviyesinin
üzerinde tutunmaya devam ediyor. Yukarı çıkmakta zorlandığı gözlenen endekste 2.170 seviyesinin aşağısında kalıcı olması
durumunda satış baskısı artabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise, trendin devamı açısından 2.200 seviyesini önemini koruyor.
Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.190 ve 2.200 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı
yönlü hareketlerde 2.165 ve 2.155 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.190 / 2.200 / 2.210
Destekler: 2.165 / 2.155 / 2.146
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,77 düşüşle 2.450,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.490,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.441,25 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda 2.470
destek seviyesinin üzerinde kalmakta zorlanan kontrat gelen satışlarla birlikte 10 günlük üssel ortalaması olan 2.441
seviyesinden destek buldu. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamı açısından 2.470 seviyesinin üzerine tutunması önemli
olacak. Güçlü destek seviyesi olan 2.400'ün aşağısına gerilemesi durumunda ise, 2.415 seviyeleri yeniden test edilebilir.
Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.460 ve 2.470 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı
yönlü hareketlerde 2.440 ve 2.425 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.460 / 2.470 / 2.485
Destekler: 2.440 / 2.425 / 2.415
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2020

Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,41 düşüşle 14,8342 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,8858 TL
seviyesini görürken en düşük 14,8277 TL seviyesini gördü. Barış görüşmeleri ve KKM’daki gelişmeler TL’yi desteklese de
dolar endeksinin 99 seviyesinin üzerinde tutunması kontrattaki aşağı yönlü hareketleri sınırlıyor. Teknik olarak baktığımızda
14,87 TL olan güçlü destek noktasını aşağı yönlü kıran kontrat 14,75 – 15 TL aralığındaki hareketini sürdürüyor. Kontratta
olası yukarı yönlü hareketlerde 14,87 TL seviyesinin direnç olarak çalışması beklenilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 14,80
TL seviyelerine yaklaştıkça tepki alımları görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,87 ve
14,90 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,82 ve 14,80 TL destek seviyeleri önem arz
ediyor.
Dirençler: 14,87 / 14,90 / 14,96
Destekler: 14,82 / 14.80 / 14,75
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 1,65 düşüşle 1.925,80 seviyesinde tamamladı. Barış müzakereleri
öncesi sert geri çekilen kontratta bugün müzakere görüşmelerinden gelecek mesajlar takip ediliyor olacak. ABD 10 yıllık faizleri
yüzde 2,4’ün üzerinde tutunması kontratta aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda güçlü
destek bölgesi olan 1.925 seviyesinin üzerinde tutunan kontratta satış baskısının devam etmesi durumunda 1.915 dolar
seviyeleri test edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise, ilk direnç bölgesi olan 1.930 dolar seviyesi takip ediliyor olacak.
Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.930 ve 1.940 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken
aşağı yönlü hareketlerde ise 1.916 ve 1.910 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.930 / 1.940 / 1.945
Destekler: 1.916 / 1.910 / 1.900
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SNKRN: Senkron Siber Güvenlik, şirket paylarının "Alt Pazar"a geçişi için Borsa İstanbul Kotasyon Direktörlüğü
Müdürlüğüne üst pazara geçiş başvurusu yapılmasına karar verdi.
AYEN paylarında 29/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt
takas uygulanacak.
KONTR: Kontrolmatik bağlı ortaklığı Progresiva Enerji, Lityum-İyon Enerji Depolama Tesisi yatırımının finansmanına ilişkin
danışman firma yetkilendirdi.

