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KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK GÖRÜNÜM HAKİM
Borsa Istanbul dün günü %0,36 yükselişle 2.519,24 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 55 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks gün içi en yüksek 2.533,33 seviyesini görürken en düşük 2.490,96 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında
ABD’de Dow Jones %1,45, S&P 500 %1,61 ve Nasdaq %2,15 yükselişle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 0,20,
CAC 40 yüzde 0,83 ve DAX yüzde 0,07 düşüş gösterdi Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda ABD’de reel tahvil getirileri 2020’den bu yana ilk kez artıya dönmüş durumda. Yatırımcıların
ABD Merkez Bankası Fed’den agresif faiz artırımlarını fiyatlamasıyla 10 yıllık ABD tahvil getirisi de 2018’den bu yana en yüksek
seviyesi olan yüzde 3’e yaklaştı.
Uluslararası Para Fonu, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 4,4'ten yüzde 3,6'ya
indirdi. Raporda, Ukrayna'daki savaşın maliyetli bir insani krizi tetiklediği, çatışmadan kaynaklanan ekonomik hasarın 2022'de
küresel ekonomik büyümede önemli bir yavaşlamaya katkıda bulunacağı, savaşın büyümeyi azaltacağı, enflasyonu ise
artıracağına işaret edildi. Merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmasıyla faiz oranlarının artmasının beklendiğini, birçok
ülkenin ise savaşın ekonomileri üzerindeki etkisini yumuşatmak için sınırlı maliye politikası alanına sahip olduğu kaydedildi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) ise tahvil getirilerindeki yükselişe tolerans göstermeyeceğini bir kez daha ortaya koydu. ABD ve
Avrupa’nın dahil olduğu çok sayıda merkez bankasının aksine para politikasını gevşek tutmaya devam eden BOJ, ülkede 10
yıllık tahvil getirisinin tahammül sınırı olan olan %0,25’e yükselmesinin ardından, sınırsız büyüklükte 10 yıllık tahvil alımı
yapacağını duyurdu. USD/JPY paritesi 128,70 seviyesine çıkmış durumda.

Savaş ile ilgili gelişmelere baktığımızda, Rusya Donbas bölgesine yönelik saldırılarını sürdürürken, ABD Başkanı Joe Biden
Ukrayna’ya daha fazla silah göndereceğini açıkladı. NBC’nin haberine göre yeni yardım paketi, $800 milyon dolar büyüklüğünde
olan bir önceki pakete yakın olacak. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna’ya yönelik son
saldırısını savaşın “ikinci fazı” olarak tanımladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, milletvekillerinden sıkıyönetimin 30
gün süreyle uzatılmasını istedi.
Bugün Euro Bölgesi sanayi üretimi, ABD Mevcut konut satışları, ham petrol stokları verileri takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,36 yükselişle 2.519,24 seviyesinde tamamladı. 54,92 milyar TL işlem hacminin
oluştuğu günde bankacılık endeksi %1,33 düşerken sınai endeksi %0,56 yükseliş gösterdi. Avrupa’dan pozitif ayrışmaya
devam eden endekste sert satışlar görülse de 2.500 seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Bankacılık endeksinde
gerçekleşen satışlar endeksi dün baskıladı. Teknik olarak baktığımızda gün içinde güçlü destek bölgesi olan 2.500
seviyesinin altını test eden endeks, 2.490 seviyesinden gelen alımlarla birlikte tekrar yükseldi. Endeksin 2.500 seviyesinin
üzerinde tutunması yukarı yönlü trendin devamı açısından önemli olacak. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.500 seviyesi
güçlü destek görünümünü koruyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.535 ve 2.550 direnç
seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.510 ve 2.500 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.535 / 2.550 / 2.560
Destekler: 2.510 / 2.500 / 2.490
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,42 yükselişle 2.840,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.850,75 seviyesini görürken en düşük ise, 2.800,00 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda kontrat,
gün içinde %78,6Fibo bölgesi olan 2.812 seviyesinin altına test etse de üzerinde tutunmaya devam ediyor. Kontrat 2.812
seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse yukarı yönlü trendin devamı beklenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, dün de
bahsettiğimiz 2.800 seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Teknik göstergelerde yorulma sinyalleri
gözlenirken RSI ise, 83 seviyelerinde hareket ediyor. 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 %0,20 yükselişle 14,7290 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,7380 TL
seviyesini görürken en düşük 14,4941 TL seviyesini gördü. Fed’in daha sert faiz artırabileceği beklentisi dolar endeksini 101
seviyesine çıkartırken ABD 10 yıllık devlet tahvili faizi de yüzde 2,94 seviyesine çıktı. Bu gelişmelere karşın kontrat güçlü
görünümünü koruyor. Teknik olarak baktığımızda dün bahsettiğimiz ilk direnç seviyesi olan 14,73 TL’nin hemen altından
kapatan kontrat, bu seviyenin üzerinde kalıcı olabilirse 14,77 TL seviyesi test edilebilir. 14,73 TL seviyesindeki satış
baskısının devam etmesi durumunda ise,14,70 TL seviyelerine doğru geri çekilme görülebilir. Kontratta işlem hacmi artarken
teknik göstergeler karışık sinyal vermeye devam ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,75
ve 14,77 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,68 ve 14,65 TL destek seviyeleri önem
arz ediyor.
Dirençler: 14,75 / 14,77 / 14,80
Destekler: 14,68 / 14,65 / 14,65
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 1,78 düşüşle 1.950,00 seviyesinde tamamladı. Fed yetkililerinden
gelen daha şahin açıklamalar gelmesi, dolar endeksinin 101 seviyesinin üzerini test etmesi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin
yüzde 2,94 seviyesinin üzerine çıkması altında satışları tetikledi. Bugün Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar takip ediliyor
olacak. Teknik olarak baktığımızda güçlü destek bölgesi olan 1.950 dolar seviyesinden kapatan kontratta satış baskısının
devam etmesi durumunda 1.940 dolar seviyeleri yeniden test edilebilir. 1.950 dolar seviyesinden tepki alışları görülmesi
durumunda ise, 1.955 dolar seviyesi ilk direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Dünkü sert geri çekilmenin ardından teknik
göstergelerde bozulma gözlenirken bugün ilk aşamada 1.945 dolar seviyesi takip ediliyor olacak. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.955 ve 1.960 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü
hareketlerde ise 1.945 ve 1.940 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.955 / 1.960 / 1.965
Destekler: 1.945 / 1.940 / 1.935
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NTHOL: Net Holding dolaylı iştiraki Merit Capital Partners, Sofya'da beş yıldızlı Otel Marinela'da casino açmak üzere
sözleşme imzaladı.
SMRTG: Smart Güneş Enerjisi payları bugünden itibaren BIST Katılım Tüm endeksi kapsamına dahil edilecek.
GESAN: Girişim Elektrik, Öztüketim Arazi Güneş Enerjisi Santralleri yapılması hususunda Akça Hazır Beton ile sözleşme
imzaladı.
KARYE ve MZHLD payları 20/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/05/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
IHAAS ve MEPET paylarında 20/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/05/2022 tarihli işlemlere (seans
sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.
ARMDA payları 20/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/05/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek
fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek.

