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TCMB FAİZ KARARI YURT İÇİ PİYASALARIN ODAĞINDA…
Borsa Istanbul Cuma günü %0,14 düşüşle 2.460,43 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 62 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks gün içi en yüksek 2.497,83 seviyesini görürken en düşük 2.435,14 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında
ABD’de Dow Jones yüzde 1,01, S&P 500 yüzde 1,12, Nasdaq yüzde 2,03 yükselişle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100
yüzde 0,05, CAC 40 yüzde 0,07 yükseliş ve DAX yüzde 0,34 düşüş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı bir seyir
gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda, dün ABD ÜFE rakamları açıklandı. ABD'de ÜFE Mart'ta yıllık yüzde 11,2 ile 2010'dan beri en
büyük artışı kaydederken, aylık bazda da yüzde 1,4 ile yüzde 1,1'lik beklentinin üzerinde artış gerçekleşti. Çekirdek ÜFE yüzde
9,2 arttı. Beklenti yüzde 8,4'tü. Çekirdek ÜFE'de aylık artış da yüzde 1 olarak yüzde 0,5 olan tahminleri aştı.
Fed Guvernörü Christopher Waller, Fed’in enflasyonla mücadele için oranları agresif bir şekilde artırması gerektiğini, ancak bu
artışın piyasalarda stres yaratacak ve ekonomiyi durgunluğa itecek kadar “ani yapılmaması” gerektiğini şeklinde açıklamalarda
bulundu. Fed’in bir sonraki toplantısı 2-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Yurt İçi gelişmelere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın dördüncü faiz kararını 14:00’te açıklayacak.
Bloomberg anketine katılan 17 ekonomistin tamamı %14’lük politika faizinde değişiklik beklemiyor. TCMB bu yılki üç toplantıda
faizi sabit tutarken dünya çapında yükselen enflasyona karşı sıkılaşma dalgasından ayrıştı. Enflasyon bu süre zarfı içinde %60
barajını geçti, politika faizinin gerçekleşen enflasyona göre sağladığı reel getiri ise -%47 seviyesine kadar ulaştı. Geleneksel faiz
enstrümanını kullanmayan TCMB bu dönemde “liralaşma” stratejisine önem verdi ve bu strateji mart faiz kararına “TCMB’nin tüm
politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci
devam etmektedir.” ifadeleriyle yansıdı.
Avrupa Merkez Bankası da bugün faiz kararını açıklayacak. TSİ 14:45’teki duyurunun ardından 15:30’da başkan Christine
Lagarde’ın konuşması takip edilecek. Beklentiler ECB’nin faizleri değiştirmese de yıl sonundan önce faiz artışına başlayacağı
sinyalini vermesi yönünde. Lagarde’dan yıl içindeki olası faiz artış zamanlaması hakkında net bir değerlendirme yapması
beklenmiyor. ECB üyeleri net varlık alım programının sona erme tarihine yönelik de net bir tarih vermezken üçüncü çeyrek bu tarih
için öne çıkıyor.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,14 düşüşle 2.460,43 seviyesinde tamamladı. Endekste 34 hisse yükselirken 65 hisse düşüş
gösterdi. 62,04 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %1,57 düşerken, sınai endeksi %0,51 yükseliş
gösterdi. Gün içi 2.498 seviyesine kadar yükselen endeks, ABD ÜFE verisinin beklenenden yüksek gelmesi sonrası 2.435
seviyesine kadar geri çekildi. Bugün yurtiçinde TCMB faiz oranı kararı takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda sınırlı bir
geri çekilmeyle kapatan endekste trend değişiminden bahsedebilmemiz için daha önceki zirve seviyesi olan 2.407 desteğinin kalıcı
olarak kırılması önemli bir gösterge olarak yorumlanabilir. Endekste yukarı yönlü trendin devamı açısından 2.500 seviyesi takip
ediliyor olacak. Endeks 2.500 seviyesinin üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.475 ve 2.490 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.450
ve 2.430 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.475 / 2.490 / 2.500
Destekler: 2.450 / 2.435 / 2.407
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,58 yükselişle 2.798,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.829,50 seviyesini görürken en düşük ise, 2.749,25 seviyesini gördü. Kontrat ABD piyasalarının olumlu
görünümüyle birlikte endeksten ayrışarak yükselişini sürdürdü. Gün içinde %78,6 Fibo seviyesi olan 2.812 seviyesinin üzerini
test eden kontrat, gelen satış baskısıyla birlikte dün belirttiğimiz ilk direnç seviyesi olan 2.800 seviyesinin hemen altından
kapattı. Bugün yukarı yönlü trendin devamı açısından 2.812 seviyesi takip ediliyor olacak. Olası geri çekilmelerde ise, 2.775
seviyesinden tepki alışları görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.812 ve 2.830 direnç
seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.775 ve 2.762 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.812 / 2.830 / 2.850
Destekler: 2.775 / 2.762 / 2.750

14 Nisan 2022

2020

Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,09 yükselişle 14,6766 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,6936 TL seviyesini
görürken en düşük 14,6266 TL seviyesini gördü. Dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerine çıkmasına karşın dolara karşı değer
kazanımını sürdüren TL’de dün faiz kararı öncesi sınırlı bir geri çekilme yaşandı. Bugün yurtiçinde bir hafta vadeli repo faiz oranı
ABD’de ise, perakende satışlar ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip ediliyor olacak. TCMB faiz kararında
değişiklik beklemiyoruz. Bu sebeple faiz kararının etkisinin kontrat üzerinde sınırlı olacağını düşünüyoruz. Teknik olarak baktığımızda
14,65 TL seviyesinin üzerinde tutunduğu gözlenen kontrat, 14,65 TL’nin üzerinde kalıcı olabilirse 14,75 TL seviyesi yeniden test
edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, 14,60 TL güçlü destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 14,60 TL altına olan
hareketlerde satış baskısı artabilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,70 ve 14,75 TL direnç seviyeleri
olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,65 ve 14,60 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 14,70 / 14,75 / 14,80
Destekler: 14,65 / 14,60 / 14,55
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,16 yükselişle 1.981,30 seviyesinde tamamladı. ABD ÜFE verisi
öncesi, sınırlı yükseliş sergileyen kontratta Fed yetkililerinden gelen açıklamalar aşağı yönlü baskı oluştururken jeopolitik riskin
devam ediyor olması ve yükselen enflasyon kontratı desteklemeye devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda yükselişini
sürdüren kontrat bugün, dün geçmekte zorlandığı 1.983 seviyesi takip ediliyor olacak. Kontrat 1.983 seviyesinin üzerinde
tutunabilirse 1.990 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, ilk destek olarak 1.977 dolar
seviyesi karşımıza çıkıyor. 1.977 doların altına gerçekleşebilecek hareketlerde 1.970 dolar seviyesine kadar geri çekilme
görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.983 ve 1.985 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza
çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.977 ve 1.970 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.983 / 1.985 / 1.990
Destekler: 1.977 / 1.970 / 1.965
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ISCTR: Hisseleri Londra Borsası'nda işlem gören Genel Energy Plc sermayesindeki %12,28 oranındaki payın, alacağına
mahsuben toplam 66.981.092,32 GBP bedel üzerinden Bankaya devrinin gerçekleştirildiğini ve Şirket sermayesindeki nihai
payının %19,06'ya ulaştığıın açıkladı..
GOODY: Goodyear ile Lastik-İş arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.
IHLAS ve LIDFA payları 14/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/05/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
ULUSE paylarında 14/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/05/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar
brüt takas uygulanacak.
CEOEM: CEO Event Medya, "CEO Event LLC" unvanlı şirketin Katar Finans Merkezi'nde kuruluş işlemlerini tamamladı.
ULUUN: Ulusoy Un, TMO ihalesinde uhdesinde kalan miktarı 22.04.2022-20.05.2022 tarihleri arasında teslim edecek.

