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PİYASALAR PETROLDEKİ HAREKETLERİ TAKİP EDİYOR..
Borsa Istanbul dün %2,65 yükselişle 2.311,40 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 50,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi en
yüksek 2.311,40 seviyesini görürken en düşük 2.264,47 seviyesini gördü. Buça görüntüleri sonrası Rusya’ya yeni yaptırımların gündeme
gelmesiyle petrol fiyatları tırmanışa geçti. Yazının yazıldığı sıralarda WTI ham petrolün varil fiyatı iki günde %5,5 yükselerek 105 Dolar’a
yaklaşmış durumda. Brent petrolün varil fiyatının iki günlük yükselişi de %4’ün üzerinde, işlemler 109 Dolar’a yakın bir seviyede gerçekleşiyor.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş ABD ve Avrupa vadeli endekslerini baskılarken, Asya endeksleri dalgalı seyrediyor. Japon yeni, Japonya Merkez
Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda’nın müdahale niteliğindeki açıklamaları sonrası değer kazandı. Kuroda, yendeki değer kayıplarının son
dönemde “görece hızlandığına” işaret etti. Güney Kore’de enflasyon martta 2011’den bu yana en yüksek seviyesi olan %4,1’e çıkarken, ülkenin
merkez bankası fiyatlardaki yükselişin sürebileceği uyarısında bulundu. Japon Nikkei 225 yendeki toparlanmanın etkisiyle %0,2 gibi sınırlı bir
oranda yükselirken, Güney Kore Kospi endeksi hafif ekside. Çin ve Hong Kong piyasaları bugün tatilde. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %2,42’ye
çıkarken, Dolar Endeksi 99.0 seviyelerinde hareket ediyor. Dolar/TL 14,70’in hemen altında ve yatay. TCMB 10:00’da mart ayı fiyat gelişmeleri
değerlendirmesini yayımlayacak, 14:30’da da mart ayına ilişkin reel efektif döviz kuru verisini açıklayacak. Bugün yurt içinde başka önemli bir
veri akışı bulunmuyor. Almanya, İngiltere ve Euro Bölgesi hizmet PMI rakamları ve ABD dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.
Küresel gelişmelere baktığımızda, ABD Hazinesi Rus hükümetinin ABD'li finans kuruluşlarına dolar cinsi ödeme yapmasına izin vermeyecek.
Karar dün itibariyle uygulamaya alındı. Rusya'nın tahvillerde kupon ödemelerini 'dost olmayan' ülkelerin yatırımcılarına ruble cinsinden yapacağı
yönündeki açıklamaların ardından kredi derecelendirme kuruluşları yerel para ile ödemenin temerrüt anlamına geleceğini açıklamıştı.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olan ve şahin açıklamaları ile dikkat çeken Bostjan Vasle bu yıl sonunda veya 2023'ün başında
AMB'nin 8 yıldır devam eden negatif faiz politikasına son verebileceğini belirtti. Yıllık enflasyon EuroBölgesi’nde yıllık %7,5 seviyelerinde.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda Türkiye’de enflasyon Martta aylık yüzde 5,46 ve yıllık yüzde 61,14 olarak gerçekleşti. Beklentiler aylık artışın
yüzde 5,6 ve yıllık enflasyonun yüzde 61,5 seviyesinde gelmesi yönündeydi. Merkez Bankası’nın yüzde 14 politika faizine karşın tüketici
enflasyonunun yüzde 61,14’e yükselmesiyle birlikte kabaca Türkiye’nin verdiği negatif reel faiz 47,14 puan oldu.
Goldman Sachs ve JP Morgan Türkiye için enflasyon tahminlerini yükseltti. Goldman Sachs bu yılın büyük bölümünde enflasyonun yüzde 65'in
üzerinde kalacağını öngörürken Mayıs ve Haziran aylarında yüzde 67 civarında zirve seviyelerin görülebileceği tahminini paylaştı.
Enerji ithalatının yüzde 156 artışla 8,4 milyar dolara ulaştığı mart ayında, dış ticaret açığı yüzde 77 artarak 8,2 milyar dolara çıktı. TİM verilerine
göre, mart ayında ihracat bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 19,8 oranında artarak 22 milyar 708 milyon dolar oldu. İthalat ise enerjinin etkisiyle
yüzde 31 düzeyinde yükselişle aylık bazda 30 milyar 984 milyon dolara ulaştı.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 2,65 yükselişle 2.311,40 seviyesinde tamamladı. Endekste 83 hisse yükselirken 13 hisse
düşüş gösterdi. 50,31 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %3,22, sınai endeksi ise %3,17 yükseliş
gösterdi. Tarihindeki en yüksek kapanışı yapan endekste enflasyon fiyatlaması devam ediyor. Dün endeksin pozitif
görünümünün aksine rekabet kurumundan gelen ikinci soruşturma haberleriyle parkende sektöründe gerileme gözlendi. Bugün
PMI verileri takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda 2.300 seviyesinin üzerinde kapanış yapan endekste yukarı yönlü
trend devam ediyor. Endeks, 2.260 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Olası aşağı
yönlü hareketlerde 2.280 seviyesine doğru geri çekilme görülebilir. Teknik göstergelerden RSI 80 seviyesine yaklaşırken
Momentum olumlu görünümünü koruyor.
Dirençler: 2.325 / 2.335 / 2.350
Destekler: 2.300 / 2.280 / 2.270

5 Nisan 2022

Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 3,89 yükselişle 2.638,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.2643,25 seviyesini görürken en düşük ise, 2.541,25 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda %61,8
Fibo seviyesi olan 2.638 seviyesinin üzerinde kapanış yapan kontrat, yukarı yönlü trendini koruyor. Trendin devamı açısından
2.638 seviyesinin üzerinde kalıcı olması önemli olacak. Olası aşağı yönlü hareketlerde 2.600 seviyeleri test edilebilir. 2.600
seviyesinin altına doğru hareketlerde ise, satış baskısı artabilir. Kontratta teknik göstergeler olumlu sinyal vermeye devam
ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.650 ve 2.670 direnç seviyeleri olarak karşımıza
çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.625 ve 2.600 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.650 / 2.670 / 2.680
Destekler: 2.625 / 2.600 / 2.590
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2020

Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,18 düşüşle 14,9251 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,9780 TL
seviyesini görürken en düşük 14,8760 TL seviyesini gördü. Dolar endeksinin tekrardan 99 seviyesine kadar yükselmesi ve
enflasyonun yıllık %61,14 seviyesini görmesine karşın kontrat sakin seyrini koruyamaya devam ediyor. Bugün ABD ISM
İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda kontrat 14,90 – 15 TL
arasındaki hareketini sürdürüyor. Kontratta yukarı yönlü trend oluşumundan bahsetmemiz için 15 TL üzerinde kalıcı olması
önemli olacak. 14,90 TL altına gerçekleşecek hareketlerde ise, 14,88 TL güçlü destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.
Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,95 ve 14,98 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken
aşağı yönlü hareketlerde 14,90 ve 14,88 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 14,95 / 14,98 / 15,00
Destekler: 14,90 / 14,88 / 14,85
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,34 yükselişle 1.938,00 seviyesinde tamamladı. Majör merkez
bankaların daha agresif faiz artırabileceği beklentisi ons altının yukarı yönlü hareketini sınırlarken Rusya – Ukrayna arasında
gerçekleşen barış görüşmelerinde önemli bir ilerleme olmaması ve Rusya’ya yönelik yaptırımların artabileceği beklentisi altını
desteklemeye devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda 1.925 dolar seviyesinden destek bulmaya devam eden kontrat, gün
içinde 10 günlük üssel ortalaması olan 1.940 dolar seviyesini test etse de kalıcı olamadı. Kontratta yukarı yönlü bir trendden
bahsedebilmemiz için öncelikle 1.950 dolar olan güçlü direnç seviyesinin üzerinde kalıcı olması önemli olacak. Kontratta
momentum 100 seviyesinin üzerine çıkarken MACD olumsuz görünümünü koruyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı
yönlü hareketlerde 1.942 ve 1.950 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.935 ve
1.930 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.942 / 1.950 / 1.955
Destekler: 1.935 / 1.930 / 1.925
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DGGYO: Doğuş GYO, Doğuş Center Etiler'deki 45 adet bağımsız bölümü Getir'e satacağını açıkladı.
YEOTK: YEO Teknoloji ile bir müşterisi ile Özbekistan'daki maden tesisinin otomasyon ve dijital çözümler kapsamı için
550.000 Euro tutarında bir şözleşme imzaladı.
DESA: Desa Deri, Söke ve Ankara Bilkent şubelerinin kapatılmasına karar verdi.
BEYAZ: Beyaz Filo, ilk çeyrekte toplam 2.619 Adet sıfır araç satışını gerçekleştirdi.
KLKIM: Kalekim, Lyksor Kimya'nın %75'inin satın alınması işlemlerini tamamladı.
CMBTN: Çimbeton, Aliağa'da Kafkas İnşaat'a ait taşınmaz ile üzerindeki bina, makine & ekipman ve demirbaşları satın
aldı.
ULUSE payları 05/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa
satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

