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PİYASALAR GÜNE DÜŞÜK RİSK İŞTAHI İLE BAŞLIYOR..
Borsa Istanbul dün %0,43 düşüşle 2.316,40 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 43 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi en
yüksek 2.348,17 seviyesini görürken en düşük 2.308,27 seviyesini gördü. Daha şahin Fed duruşu başta teknoloji şirketleri olmak üzere küresel
çapta hisse senetlerinin sert değer kayıpları yaşamasına yol açıyor. ABD’de S&P 500 endeksi %1, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 ise %2,2 düşüşle
önceki günü tamamladı. Bu sabah vadeliler %0,4 gerileyerek iki endeksete düşüşün süreceğine işaret ediyor. Asya Pasifik’teki önemli
endekslerde de bugün yükseliş kaydeden yok. Japon Topix %1,7, Hong Kong Hang Seng %1,3, Çin CSI 300 %0,9, Güney Kore Kospi ise %1,4
geriliyor. Dolar/TL ise dar bantta 14,70 seviyesi üzerinde. ABD 10 yıllık tahvil getirisi gelen alımlarla iki baz puan gerileyerek %2,57’ye düştü.
Fed üyelerinin hızlı bilanço küçülmesi çerçevesinde daha şahin açıklamaların gelmesinin ardından Fed tutanaklarından bilanço küçülmesinin
boyutları ortaya çıktı. Fed’in mart toplantısının tutanaklarında bilanço küçülmesinin ayda en fazla 95 milyar dolarla yapılabileceğinin sinyali verdi.
Küçülmenin 35 milyar dolarlık kısmı ipotek teminatlı menkul kıymetlerden 60 milyar dolarlık kısmı ise hazine tahvillerinden oluşabilir. 2017-2019
arası döneminde aylık en fazla bilanço küçültme 50 milyar dolar seviyesinde yapılmıştı. Plana kesintisiz uyulması Fed’in 9 trilyon dolara yakın
büyüklükteki bilançosunun yılda 1 trilyon dolar üzerinde küçülmesi anlamına gelecek. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin bu planı mayıs
toplantısında onaylayıp küçülmeye başlaması bekleniyor. Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı belirsizlik sebebiyle, birçok üyenin
martta 50 baz puan artışından yana oy kullanmaktan vazgeçtiği de tutanaklarda ortaya çıktı.
ABD, Buça'daki olayların ardından Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak Rusya'daki yeni yatırımlara da yasak
getirmiş durumda. Daha önce ABD'nin yaptırım listesine alınan Rusya'nın en büyük finans kuruluşu Sberbank ve ülkenin en büyük özel bankası
Alfa Bank'ın tüm mal varlıkları donduruldu. Rus devletine bağlı önemli girişimlerin de mal varlıkları donduruldu ve bu işletmeler ile ticari ilişkiler
yasaklandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye gönderdiği bir mektupta, Biden yönetiminin Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal
güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağına ve aynı zamanda NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığını söyledi.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ABD müttefiklerinin rezervlerinden 60 milyon varil petrolü serbest bırakacağını açıkladı. Açıklama ABD’nin 180
milyon varillik serbest bırakma planının ardından geldi. Büyük miktarda petrol rezervinin önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesinin söz konusu
olması petrol fiyatlarını çarşamba günü sert düşürdü. Brent haziran kontratı %5,2 düşerken WTI ham petrolünde de 5 dolarlık bir düşüş yaşandı.
Bu sabah ise Brent %1,7, WTI ise %1,5 yükseliş ile kayıplarının bir kısmını telafi ediyor. Brent’in en kısa vadeli iki kontratı arasındaki fark ise
geçen haftaki 3,20 dolar seviyesinden 91 sente geriledi. Bu farkın gerilemesi petrol fiyatlarında sert yükseliş sinyalinin de hafiflemesine yol açıyor.
Daha uzun vadeli perspektifte ise enerji krizi çözülmekten uzak duruyor. Enerji tarihçisi Daniel Yergin’e göre, özellikle doğalgaz piyasasında
yaşanan sıkışma 1970’lerdeki petrol şoklarına göre daha yüksek bir risk taşıyor.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,43 düşüşle 2.316,40 seviyesinde tamamladı. Endekste 40 hisse yükselirken 59 hisse
düşüş gösterdi. 43,08 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,53, sınai endeksi ise %0,18 düşüş
gösterdi. Fed tutanakları öncesi küresel piyasalardaki risk iştahı azalırken güne pozitif başlayan endeks, küresel piyasalardaki
satış baskısının derinleşmesiyle günü sınırlı geri çekilmeyle tamamladı. Teknik olarak baktığımızda gün içinde 2.348
seviyelerine kadar yükselen endeks, dün belirttiğimiz ilk destek seviyesi olan 2.315 seviyesinin hemen üzerinden kapattı.
Endekste 2.300 ve 2.260 seviyeleri önemli destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Endeks 2.260 seviyesinin altına kalıcı
olarak sarkmadığı sürece trend değişiminden bahsetmek zor. Endeks 2.300 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü
trendin devamı beklenilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.325 ve 2.340 direnç seviyeleri
olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.300 ve 2.290 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.325 / 2.340 / 2.350
Destekler: 2.300 / 2.290 / 2.275
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,17 düşüşle 2.633,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.662,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.600,25 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda %61,8
Fibo seviyesi olan 2.638 seviyesinin üzerinde kalıcı olamayan kontrat, gün içinde dün belirttiğimiz ara direnç seviyesi olan
2.600 seviyesine kadar geri çekildi. Kontratta 2.600 seviyesi trendin devamı açısından takip ediliyor olacak. Yukarı yönlü
hareketlerde ise, 2.660 seviyesinin üzeri tekrardan test edilebilir. 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

7 Nisan 2022

2020

Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,13 düşüşle 14,9401 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,9735 TL
seviyesini görürken en düşük 14,9251 TL seviyesini gördü. Fed tutanakları sonrası dolar endeksi 99,5 seviyesinin üzerinde
tutunmasına karşın kontrat yatay seyrini koruyor. Fed ve Avrupa Merkez Bankası’nın bilanço küçültmesi ve faiz artırımına
yönelik haberler kontratta baskı oluşturmaya devam edecek. Bugün ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları verisi
takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda kontrat 14,90 – 15 TL arasındaki yatay hareketini sürdürmeye devam ediyor.
14,90 TL seviyelerine yaklaştıkça alımlar gözlenirken 14,98 TL seviyesinde ise, satışlar hızlanıyor. Kontrat 14,90 – 15 TL
kanalını ne tarafa doğru kırarsa o tarafa doğru olan hareketler hızlanabilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü
hareketlerde 14,98 ve 15,00 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,92 ve 14,90 TL
destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 14,98 / 15,00 / 15,05
Destekler: 14,92 / 14,90 / 14,88
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,36 düşüşle 1.928,60 seviyesinde tamamladı. Majör merkez
bankalarının bilanço küçültmesi ve faiz artırımına ilişkin beklentiler kontratta baskı oluştursa da jeopolitik belirsizlikler kontratı
1.925 dolar seviyesinde desteklemeye devam ediyor. Bugün ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve AMB Para
Politikası Toplantı Tutanakları takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda 1.920 – 1.925 dolar seviyeleri kontratta destek
olmaya devam ederken 10 günlük üssel ortalama ise direnç olarak karşımıza çıkıyor. Kontratta yukarı yönlü bir trend
oluşumundan bahsedebilmemiz için kontratın 10 günlük üssel ortalamasının üzerinde kalıcı olması önemli olacak. Teknik
göstergelerin ağırlıklı olarak olumsuz sinyal verdiği kontratta 1.920 dolar seviyesi takip ediliyor olacak. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.930 ve 1.935 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü
hareketlerde ise 1.925 ve 1.920 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.930 / 1.935 / 1.942
Destekler: 1.925 / 1.920 / 1.916
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ASUZU paylarında 07/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/05/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar
brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda
tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam
edecektir.
ARMDA payları 07/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/05/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir
paketi tedbiri ile işlem görecek.
HUBVC: HUB Girişim Sermayesi, Quin AI'ye iştirak edilmesine karar verdi.

