15 Nisan 2022

HAFTANIN SON İŞLEM GÜNÜ KÜRESEL PİYASALAR SATIŞ EĞİLİMİNDE..
Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,61 yükselişle 2.475,41 seviyesinde tamamladı. 44,88 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık
endeksi %1,89, sınai endeksi %0,48 yükseliş gösterdi. Birçok piyasanın Paskalya tatili sebebiyle kapalı olacağı bugün, Çin Merkez Bankası’nın
faiz indirimine gitmemesi sonrası Asya Pasifik hisseleri düşüşe geçti. Yazının yazıldığı sıralarda Çin CSI 300 %0,4, Şanghay Bileşik %0,6
gerilerken Japon Topix ve Güney Kore Kospi %0,6’lık düşüşlerle ABD teknoloji hisselerinde dün yaşanan kaybı takip ediyor. New York Fed
Başkanı John Williams’ın da 50 baz puanlık faiz artışı lehine açıklama yapması sonrası ABD tahvilleri perşembe günü düştü. 10 yıllık tahvilin
getirisi perşembe 13 baz puan yükselişle %2,83’e çıktı. Petrol Avrupa Birliği’nin Rusya’dan enerji ithalatına kademeli yasak getirme planıyla bu
ayın en hızlı haftalık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor. WTI %2,6 yükselişle 106,95, Brent ise %2,7 yükselişle 111,7 dolardan işlem görüyor.
TCMB kararı sonrası lira dar bantta hareketini sürdürüyor. Dolar/TL sabah saatlerinde 14,62 seviyesinde. Bugün yurtiçinde 10:00’da konut
satışları ve 11:00’de merkezi yönetim bütçe dengesi verileri izlenecek.
Küresel gelişmelere baktığımızda, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik beklentileri zayıflattığını, küresel
ekonomik görünümün "olağanüstü derecede belirsiz" olduğunu, yüksek enflasyonun ise birçok ülke için açık bir tehlike haline geldiğine dair
açıklamalarda bulundu. Küresel toparlanmanın savaştan önce ivme kaybettiğine işaret eden Georgieva, IMF'nin ocak ayında 2022 için küresel
büyüme tahminini yüzde 4,4'e çektiğini belirtti.
New York Fed Başkanı John Williams faizlerin çok düşük olduğunu belirterek faiz artış hızını ivmelendirmenin 'makul bir seçenek' olduğunu
söyledi. ABD Merkez Bankası geçen ay politika faizini 25 baz puan artırarak 2018'den beri ilk faiz artırmıştı. 40 yılın zirvesinde seyreden enflasyon
nedeniyle bankanın faiz artırımlarına devam etmesi bekleniyor. Piyasalarda 3-4 Mayıs tarihlerindeki toplantıda 50 baz puanlık artış beklentileri
de yükseliyor.
Dün AMB faiz kararını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası Nisan ayı toplantısında faiz oranlarını beklendiği gibi ana refinansman faizini yüzde 0,
marjinal fonlama imkanını yüzde 0,25 ve mevduat faizini eksi yüzde 0,50’de sabit tuttu. AMB varlık alımını 3. çeyrekte sona erdirme planını
doğruladı. "Veriler, varlık alımlarının 3. çeyrekte bitirilmesini destekliyor. Net varlık alımı bitişi sonrası faizler zamanla yükselecek” faizlerin
kademeli olarak yükseleceği bu noktada gündeme gelmiş oldu.

Koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle ekonomik büyümesi tempo kaybeden Çin, referans faiz oranında ekonomistlerin beklediği
indirimi yapmadı. Çin Merkez Bankası (PBOC) bir yıl vadeli kredi referans faizini cuma günü %2,85’te tuttuğunu duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel şekilde %14 seviyesinde bıraktı. Merkez Bankası ayrıca
makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar verildiğini belirtti. Metinde enflasyona ilişkin geçici etki vurgusu korundu.
Birçok piyasa Paskalya tatili sebebiyle kapalı olacak bugün. Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,61 yükselişle 2.475,41 seviyesinde tamamladı. 44,88 milyar TL işlem hacminin
oluştuğu günde bankacılık endeksi %1,89, sınai endeksi %0,48 yükseliş gösterdi. TCMB ve Avrupa Merkez Bankası faiz
kararları sonrası yatay görünümünü koruyan endekste, bugün ABD, İngiltere, Almanya gibi birçok ülkenin tatil olmasından
dolayı hacim önceki günlere kıyasla düşük kalabilir. Teknik olarak baktığımızda dün sınırlı bir yükseliş gösteren endeks, dar
bantta yatay hareket ederek belirttiğimiz ilk direnç seviyesi olan 2.475 seviyesinin hemen üzerinden kapattı. Bugün yukarı
yönlü trendin devamı açısından 2.500 seviyesi takip ediliyor olacak. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.450 seviyesinden
tepki alışları görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.485 ve 2.500 direnç seviyeleri olarak
karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.460 ve 2.450 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.485 / 2.500 / 2.510
Destekler: 2.460 / 2.450 / 2.435
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,18 düşüşle 2.793,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.814,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.777,50 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda dün %78,6
Fibo seviyesi olan 2.812 seviyesini test etse de kalıcı olamayan kontratta bugün de yukarı yönlü trendin devamı açısından
2.812 seviyesi takip ediliyor olacak. Kontrat 2.812 seviyesinin üzerinde kalıcı olursa yukarı yönlü trendin devamı beklenebilir.
Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.775 seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. 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
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2020

Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem günü 14,7188 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,7229 TL seviyesini görürken en düşük
14,6630 TL seviyesini gördü. TCMB beklenti doğrultusunda faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tutarken, bu kararın kontrata yansımaları
ise sınırlı oldu. ABD 10 yıllık devlet tahvili faizinin yüzde 2,8’in üstünde olması ve dolar endeksinin tekrardan 100 seviyesinin üzerine
çıkması kontratta baskı oluşturmaya devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda 14,65 TL seviyesinden destek bularak yükselişe
geçen kontratta 14,75 TL direnç seviyesinde tepki satışları görülebilir. Kontrat, 14,75 TL seviyesi üzerinde kalıcı olabilirse tekrardan
14,80 TL seviyeleri test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise, 14,70 TL ilk destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Kontratta
Momentum halen 100 seviyesinin altında hareket ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,75 ve 14,80
TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,70 ve 14,80 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 14,75 / 14,80 / 14,85
Destekler: 14,70 / 14,65 / 14,60
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü 1.973,75 seviyesinde tamamladı. Avrupa Merkez Bankası’nın varlık alımlarını
kademeli azaltacağının sinyalini vermesi, yatırımcıların daha agresif Fed politikasından endişe duymasına neden oldu. Bu gelişmeler
sonucunda ABD 10 yıllık tahvil faizleri tekrardan yüzde 2,8 seviyesinin üzerine çıkarken altına olan talep azaldı. Teknik olarak
baktığımızda dün 3. destek seviyesi olarak belirttiğimiz 1.965 dolar seviyesine kadar geri çekilen kontrat, günü sınırlı bir geri çekilmeyle
tamamladı. Kontrat 1.970 doların üzerinde kaldığı sürece tekrardan 1.985 dolar seviyelerine doğru bir hareket görülebilir. Kontratta
olası geri çekilmelerde ise, güçlü destek bölgesi olan 1.970 - 1.965 dolar seviyeleri takip ediliyor olacak. Kontratta Momentum ve
MACD olumlu görünümünü korumaya devam ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.978 ve 1.983
dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.970 ve 1.965 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 1.978 / 1.983 / 1.985
Destekler: 1.970 / 1.965 / 1.960

15 Nisan 2022
GESAN: Girişim Elektrik bağlı ortaklığı Europower Enerji, TEİAŞ ve Toroslar EDAŞ ihalelerinde en avantajlı fiyatı verdi.
MMCAS payları 15/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/05/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir
paketi tedbiri ile işlem görecek.
BSOKE: Batısöke Söke Çimento, Söke OSB'de bulunan arsa ve araziyi Batı Kipaş ve QUA Granite'ye toplam 62,07
milyon TL bedelle sattı.
NTGAZ: Naturelgaz, ÇAYKUR'un açtığı LNG veya CNG ihalesinde en iyi teklifi verdi.
BIOEN: Biotrend'in bağlı ortaklığı Doğu Star Elektrik'in işletmecisi olduğu İnegöl Biyogaz Elektrik Üretim Tesisinin 2,800
MWe olan kurulu gücünün 4,242 MWe ye çıkarılması için kısmi kabul işlemi gerçekleştirildi.

