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SAVAŞ ve ENFLASYON GÖLGESİNDE PİYASALARDA GÖRÜNÜM KARIŞIK…
Borsa Istanbul dün günü %0,64 yükselişle 2.510,31 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 47 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek
2.515,35 seviyesini görürken en düşük 2.490,57 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,11 , S&P 500 %0,02 ve Nasdaq
%0,14 düşüşle kapattı. Avrupa piyasaları Paskalya tatili sebebiyle kapalıydı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir gözleniyor.
Çin’de Kovid-19 kısıtlamalarından olumsuz etkilenen ekonomiyi desteklemek için açıklanan yeni önlemler ve Fed üyesi Bullard’ın şahin açıklamaları
küresel piyasaların karışık seyretmesine neden oluyor. Çin Merkez Bankası bankalara, yerel yönetimlerin “makul finansman ihtiyaçlarını” karşılamalarını
söyledi ve “esnek istihdama” sahip kişilere daha fazla kredi verilmesini ve küçük işletmelere daha uzun vadeli ve daha ucuz krediler sağlanmasını istedi.
Bununla birlikte yazının yazıldığı sıralarda Çin CSI 300 endeksi %0,39 düşerken, Hong Kong Hang Seng endeksi %2’ye yakın düşüyor. Japon Nikkei
225 ise %0,60 artışla olumlu ayrışıyor. Japonya’nın ayrışmasında Bullard’ın açıklamaları sonrası BOJ-Fed politika farkının Japon yenini dolara karşı 13
günlük aralıksız düşüşüne taşıması etkili oldu. Bu arada mısır ve buğday fiyatlarındaki yükseliş Asya’daki bazı gıda şirketlerinin hisselerini destekledi.
ABD vadelileri artıda, Avrupa karışık ABD 10 yıllık tahvil getirisi dünkü 3 baz puanlık yükselişin bir kısmını geri verdi, %2,84 seviyesinde. Dolar/TL 14,63
seviyesinde. Bugün Hazine’nin düzenleyeceği tahvil ihaleleri ile sukuk satışı izlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati G20 Maliye Bakanları
ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı için Washington’a gidecek.
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faizleri yaklaşık %3,5 seviyesine yükseltmek için acele etmesi gerektiğini söylerken,
75 baz puanlık bir artırımın imkansız olmadığını belirtti. ABD Dış İlişkiler Konseyi’nde (Council on Foreign Relations) sanal ortamda sunum gerçekleştiren
Bullard, 75 baz puanlık bir artırım yapılıp yapılmayacağı yönündeki bir soruya “Şu anda 50 baz puan üzeri bir artırım baz senaryom değil. Bu ihtimal için
imkansız diyemem ama baz senaryom bu değil” yanıtını verdi. Enflasyonun rahat davranmak için fazla yüksek olduğuna işaret eden Bullard, Fed’in faizi
“çok yakında” nötr seviyeye yükseltmesi gerektiğini ifade etti. ABD’de resesyon riskini konuşmak için erken olduğu görüşünü dile getiren Bullard, 2022
ve 2023’te sağlıklı bir büyüme öngördü; işsizlik oranının da %3’ün altına ineceğini tahmin etti. Chicago Fed Başkanı Charles Evans bugün TSİ 19:05’te
New York Ekonomi Kulübü’ne hitap edecek.
Küresel gelişmelere baktığımızda, Dünya Bankası, 2022 yılı küresel büyüme beklentilerini yüzde 4,1'den yüzde 3,2'ye indirdi. Aşağı yönlü revizyonda
özellikle Rusya ve Ukrayna’nın da dahil olduğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki tahminler etkili olmuş durumda.
Japonya ve İsviçre, Rusya'ya karşı yaptırımlar için anlaştı. Diğer yandan Putin, Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlarla ilgili, "Rusya'ya yönelik
yaptırımların başarısız olduğunu şimdiden emin bir şekilde söyleyebiliriz, Avrupalıların yaşam standartlarının düşüşü Rusya Federasyonu’na uygulanan
yaptırımların sonuçlarından biridir." Şeklinde konuştu.
Yurt İçi gelişmelere bakıldığında, dün konut fiyat endeksi açıklandı. Konut fiyatlarındaki artış şubat ayında da devam etti. TCMB'nin açıkladığı Konut Fiyat
Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 13,5; bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 96,4, arttı. Reel artış ise yüzde 26,9 olurken metre kare
fiyatı 8.640 TL’ye çıktı. TCMB, net uluslararası yatırım pozisyonunun geçen şubat ayında 224 milyar dolar açık verdiğini açıkladı. Türkiye’nin yurt dışı
varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda -229,7 milyar dolar iken 2022 Şubat sonunda -224,0
milyar dolar oldu. Türkiye’de yerleşik kişiler taşıt dışı menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerini Türk parası cinsinden yerine getirecekler.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,64 yükselişle 2.510,31 seviyesinde tamamladı. 47,02 milyar TL işlem hacminin
oluştuğu günde bankacılık endeksi %2,63, sınai endeksi %0,47 yükseliş gösterdi. Bankacılık endeksindeki yükselişle birlikte
2.500 seviyesinin üzerinde kapatan endeksin, bu seviyenin üzerinde tutunup tutunamayacağı önümüzdeki birkaç günde
takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda dün belirttiğimiz ara direnç seviyesi olan 2.510 seviyesinin hemen üzerinde
kapatan endeks, 2.500 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece yukarı yönlü olan trendin devamı beklenilebilir. Olası aşağı
yönlü hareketlerde 2.485 seviyesinden tepki alımları görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde
2.525 ve 2.540 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.500 ve 2.485 destek seviyeleri önem
arz ediyor.
Dirençler: 2.525 / 2.540 / 2.550
Destekler: 2.500 / 2.485 / 2.475
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,76 yükselişle 2.833,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.834,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.801,25 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda %78,6
Fibo seviyesi olan 2.812 bölgesinin üzerinde tutunan kontrat yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Hacim dün Avrupa
borsalarının kapalı olmasından kaynaklı olarak düşük kaldı. Kısa vadeli takip ettiğimiz ortalamaların üzerinde hareket eden
kontratta teknik göstergeler yorulma sinyalleri verse de olumlu görünüm korunuyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.800
önemli destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. 2.800 seviyesinin aşağı yönlü kırılması satış baskısını hızlandırabilir. Teknik
göstergelerde yorulma sinyalleri görülmeye başladı. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.850 ve
2.860 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.812 ve 2.800 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.850 / 2.860 / 2.875
Destekler: 2.812 / 2.800 / 2.775
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2020

Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,04 yükselişle 14,7000 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,7158 TL
seviyesini görürken en düşük 14,6770 TL seviyesini gördü. Dolar endeksi 100 seviyenin üzerinde ve ABD 10 yıllık devlet
tahvili faizlerinin yüzde 2,8 seviyesinin üzerinde tutunmasına karşın kontrat güçlü görünümünü koruyor. Bugün ABD’de İnşaat
İzinleri verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda 14,70 TL seviyesinde yatay görünümünü koruyan kontratta,
risk iştahındaki artışa karşın 14,73 TL seviyesi ilk güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde
ise, 14,65 TL seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü
hareketlerde 14,73 ve 14,75 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,68 ve 14,65 TL
destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 14,73 / 14,75 / 14,80
Destekler: 14,68 / 14,65 / 14,60

19 Nisan 2022

Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,20 yükselişle 1.980,75 seviyesinde tamamladı. Fed’den
gelebilecek şahin tondaki açıklamalar kontratı aşağı yönlü baskılasa da yükselen enflasyon ve düşmeyen jeopolitik risk kontratı
desteklemeye devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketini sürdüre kontrat, dün gün içinde 1.999,7 dolar
seviyesine kadar yükseldi. Kapanışa doğru kazançlarının büyük bir kısmını geri veren kontrat, dün belirttiğimiz ilk direnç
seviyesi olan 1.978 dolar seviyelerinden destek buldu. Bugün 1.985 dolar seviyesi yukarı yönlü hareketin devamı açısından
takip ediliyor olacak. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, 1.978 dolar seviyesi ilk destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.985 ve 1.990 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken
aşağı yönlü hareketlerde ise 1.978 ve 1.970 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.985 / 1.990 / 1.995
Destekler: 1.978 / 1.970 / 1.965
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ARASE: Doğu Aras bağlı ortaklığı Aras Elektrik, yatırım planına ilave 139,9 milyon TL tutarında Küçük Ek Tesisler yatırımı
ihale etti.
DAGHL payları 19/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/05/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir
paketi tedbiri ile işlem görecek.
ERSU payları 19/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/05/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa
satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
ESEN: Esenboğa Elektrik, "Getinge Çatı Öztüketim Güneş Santrali" kurulumu için sözleşme imzaladı.
VBTYZ: VBT Yazılım, PD Anadolu'nun % 51,2 oranındaki paylarının satın alınması sözleşmesi imzaladı.
CONSE: Consus Enerji payları 20 Nisan'dan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
SUWEN: Suwen payları 21 Nisan'dan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

