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PİYASALAR HAFTAYA DÜŞÜK RİSK İŞTAHI İLE BAŞLIYOR..
Borsa İstanbul Cuma günü %2,06 yükselişle 2.393,39 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 48,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi
en yüksek 2.395,02 seviyesini görürken en düşük 2.361,03 seviyesini gördü. Küresel piyasalarda hisse senetlerinden tahvile enflasyon
fiyatlamaları görülmeye devam ediyor. Kayıplar Asya-Pasifik borsalarının geneline yayılırken Çin borsaları satışlara öncülük ediyor. Yazının
yazıldığı sıralarda Hong Kong Hang Seng %2.45, CSI 300 %2.4 düşerken Japon Topix %0.7, Güney Kore Kospi ise %0.4 geriliyor. ABD vadelileri
de sabah saatlerinde ekside hareket ediyor. S&P 500 vadelileri %0.7, Nasdaq 100 ise %.,8 geriliyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi yedi baz puan
yükselişle %2,77’ye yükselirken Avustralya 10 yıllık getirisi beş baz puan yükselerek %3’ü aştı. Dolar Endeksi 100 seviyesi yakınlarında. Dolar/TL
ise sabah saatlerinde 14,74 seviyelerinde işlem görüyor. Petrol fiyatları geriliyor. WTI ham petrol %2,3 düşüşle 96 dolara inerken Brent petrol de
aynı oranda düşüşle 100 doların hemen üzerinde alıcı buluyor.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş dünyanın en büyük petrol müşterisi Çin’de üretici fiyatlarını yükseltirken artan kovid vakaları da tüketici fiyatları
üzerindeki baskısını koruyor. Çin İstatistik Kurumu verilerine göre ülkede üretici fiyat endeksi yıllık %8,3 artış kaydetti. Tüketici fiyatlarındaki yıllık
artış ise %1,5 ile %1,4’lük ekonomist beklentisinin üstünde gerçekleşti. Enflasyon verisi sonrası Çin 10 yıllık tahvil getirisi 2010’dan bu yana ilk
kez ABD 10 yıllık getirisinin altında kaldı. Getiri farkının eksiye dönmesinde Fed’in sıkılaşma patikasına girmesi karşısında Çin’in gevşek para
politikasına devam etme tercihi etkili oluyor. Çin Merkez Bankası’nın bu hafta Kovid-19 karantinaları gölgesinde gösterge borçlanma maliyeti
olan 1 yıllık borç verme faizini %2,85’ten %2,75’e düşürmesi bekleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini belirterek, Rusya'ya
yönelik yaptırımları her hafta yoğunlaştırmaya devam edeceklerini belirtti.
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 20'den yüzde 17'ye indirdi. Banka önümüzdeki toplantılarda da ilave faiz
indirimlerinin olası olduğuna işaret etti. Bankanın bir sonraki toplantısı 29 Nisan'da yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun “yavaş yavaş yoluna girdiğini” ifade ederken aralık ayından itibaren her ay enflasyonun
düşeceğini öngördü. Cumartesi akşamı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) iftar programında konuşan Nebati, salgının etkileri
azalsa da tedarikte, petrol fiyatlarında, mal temininde ciddi sorunlar yaşanmaya devam ettiğini, fiyatların her yerde yükseldiğini söyledi. Pazardaki
fiyatları bildiklerini belirten Nebati “Bu ülkede yaşıyoruz. Sokağında, pazarında, sofrasında, yolundayız. Otobüse de minibüse de biniyoruz hiç
merak etmeyin. Bu dünyadan kopuk yaşamıyoruz.” ifadelerini kullandı. Nebati bugün 11:00’de Mardin’de konuşacak. Bu haftanın Türkiye
ekonomi gündemi de yoğun olacak. Bugün 10:00’da cari denge verisi açıklanacak. Şubatta Türkiye’nin 5,3 milyar dolar cari açık vermesi
bekleniyor. Perşembe TCMB’den faizi %14’te tutması beklenirken cuma günü de bütçe verileri açıklanacak.
Bugün içeride cari denge ve işsizlik rakamları; yurt dışında İngiltere sanayi üretimi verisi takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 2,06 yükselişle 2.393,39 seviyesinde tamamladı. Endekste 74 hisse yükselirken 21 hisse
düşüş gösterdi. 48,47 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %5,41, sınai endeksi ise %0,78 yükseliş
gösterdi. 6 haftadır yükselişini sürdüren endeks, tarihi zirvesi olan 2.406,87 seviyesine yakın bir bölgeden kapattı. Endeks,
bankacılık öncülüğünde yükselirken Sınai endeksinin yükselişe eşlik edememesi dikkat çekti. Bu hafta 2.407 seviyesi takip
ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda endeks, hacminde desteğiyle yükseliş trendini sürdürüyor. 2.407 seviyesine doğru
olan hareketler takip ediliyor olacak. Endeks 2.407 seviyesinin üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü hareketlerin devamı
beklenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, kar satışları görülebilir. Endekste takip ettiğimiz teknik göstergeler olumlu
görünümünü korumaya devam ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.407 ve 2.420 direnç
seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.380 ve 2.370 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.407 / 2.420 / 2.435
Destekler: 2.380 / 2.370 / 2.360
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 2,61 yükselişle 2.715,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.719,75 seviyesini görürken en düşük ise, 2.655,00 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda %61,8
Fibo seviyesi olan 2.638 seviyesinin üzerinde tutunan kontrat yukarı yönlü trendine devam ediyor. Takip ettiğimiz kısa vadeli
ortalamalarından uzaklaşan kontratta teknik göstergeler pozitif sinyal vermeye devam ediyor. Yukarı yönlü hareketini
sürdüren kontratta kar satışları görülmesi durumunda 2.638 seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan
gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.730 ve 2.750 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü
hareketlerde 2.700 ve 2.680 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.730 / 2.750 / 2.765
Destekler: 2.700 / 2.680 / 2.660
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2020

Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,00 düşüşle 14,9190 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,9249 TL
seviyesini görürken en düşük 14,8670 TL seviyesini gördü. Fed’in yükselen enflasyon karşısında agresif bir politika
izleyeceğine dair beklentiler ve jeopolitik riskin düşmemesi dolara olan talebi artırıyor. Dolar endeksinin 100 seviyesinin
üzerini test etmesine karşın kontrat yatay görünümünü koruyor. Teknik olarak baktığımızda 14,90- 14,97 kanalında hareketini
sürdüren kontratta 14,90 TL seviyesinin altında alıcıların kuvvetlendiği görülüyor. Kontrat 14,90 TL seviyesinin üzerinde
tutunduğu takdirde 14,95 seviyesi test edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, ilk destek seviyesi olarak 14,88 TL
karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,94 ve 14,98 TL direnç seviyeleri olarak
karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,88 ve 14,84 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 14,94 / 14,98 / 15,00
Destekler: 14,88 / 14,84 / 14,80
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,50 yükselişle 1.947,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat, yüksek
enflasyonun yılsonuna kadar sürebileceği ve Rusya-Ukrayna savaşındaki belirsizliklerin devam etmesiyle 1.925 dolar üzerinde
tutunmaya devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda 1.920 dolar seviyelerinden gelen alımlarla birlikte yukarı yönlü hareketini
sürdüren kontratta 1.955 dolar seviyesi takip ediliyor olacak. 1.955 dolar seviyesi aşılması durumunda yukarı yönlü hareketin
devamı beklenilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, 1.935 dolar destek seviyesine kadar geri çekilme görülebilir. Kontratta
RSI ve Momentum yukarı yönlü hareketi destekliyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.950 ve
1.955 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.943 ve 1.940 dolar destek seviyeleri
önem arz ediyor.
Dirençler: 1.950 / 1.955 / 1.962
Destekler: 1.943 / 1.940 / 1.935
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ARASE: Doğu Aras Enerji bağlı ortakları Aras Elektrik Perakende ve Aras Elekrik Dağıtım, Halkbank ile kredi çerçeve
sözleşmeleri imzaladı.
ARDYZ: ARD Grup, HAVELSAN ile Havelsan Diyalog (video konferans sistemi) ürününe ilişkin pazarlama, satış ve satış
sonrası operasyonel destek sağlanması için çözüm ortaklığı sözleşmesi imzaladı.
DGGYO: Doğuş GYO, Doğuş Center'da 45 adet bağımsız bölümün Getir Perakende'ye satış işlemini tamamladı.
GZNMI payları 11/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/05/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir
paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir
iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması"
uygulamalarını kapsamaktadır.

