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KÜRESEL PİYASALARDA POWELL ETKİSİ
Borsa Istanbul dün günü %1,22 yükselişle 2.556,81 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 47,68 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi
en yüksek 2.562,28 seviyesini görürken en düşük 2.531,20 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %1,05, S&P
500 %1,48 ve Nasdaq %2,07 düşüşle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 0,02 düşüş gösterirken, CAC 40 yüzde 1,36 ve DAX
yüzde 0,98 yükseliş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ön plandaydı. Powell, Fed'in 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği
toplantıda 50 baz puanlık bir faiz artışının "masada" olacağını açıklayarak enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefinin oldukça üstünde olması
sebebiyle, Fed’in "biraz daha hızlı hareket etmesinin uygun olacağını" belirtti.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da katıldığı aynı panelde büyüme risklerinin aşağı yönlü olduğunu, Avrupa'nın ekonomik
toparlanmasının bir dereceye kadar durduğunu ve Euro Bölgesi ve ABD ekonomilerinin farklı oranlarda büyüdüğünü vurguladı. Bununla birlikte
Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun çok yüksek olduğuna dikkati çekerek, enflasyona kademeli şekilde müdahale edilmesi gerektiğini ifade
etti.
Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, para politikasının destekleyici olduğunu belirtti ve ihtiyaç duyulması halinde küçük ve orta ölçekli şirketlere
destek sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Katıldığı bir panelde konuşan Yi, “Destekleyici para politikası reel ekonomiye desteği artırıyor” dedi.
Ukrayna savaşına işaret eden Yi, jeopolitik gerginliklerin küresel enflasyonu tırmandırdığını ve kendi finansal piyasalarının bu durumdan muaf
olmadığını belirtti.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Bahar
toplantılarının üçüncü gününde JPMorgan tarafından organize edilen Yatırımcı Seminerinde dünyanın önde gelen portföy yatırımcıları ile bir
araya geldi. Nebati seminere ilişkin "Türkiye'ye yönelik ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti" ifadelerini kullandı.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında öncü PMI rakamları takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,22 yükselişle 2.556,81 seviyesinde tamamladı. Endekste 62 hisse yükselirken 34
hisse düşüş gösterdi. 47,68 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %1,59, sınai endeksi ise, %0,86
yükseliş gösterdi. Endeks ilk çeyrek bilanço beklentileriyle birlikte dünya borsalarından ayrışarak yukarı yönlü hareketini
sürdürüyor. Dün endeksin yukarı yönlü hareketinde bankacılık, ulaşım ve gayrimenkul endekslerindeki yükseliş etkili oldu.
Teknik olarak baktığımızda 2.500 seviyesinin üzerinde tutunan endeks, yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Gün içinde
2.560 seviyesinin üzerini test etse de kalıcı olamayan endekste bugün 2.560 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 2.560
seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse 2.580 seviyeleri test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise, 2.530 seviyesi güçlü destek
seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.560 ve 2.580 direnç
seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.545 ve 2.530 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.560 / 2.580 / 2.600
Destekler: 2.545 / 2.530 / 2.515
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,75 yükselişle 2.867,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.886,75 seviyesini görürken en düşük ise, 2.841,50 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda yukarı
yönlü trendini sürdüren kontrat, %78,6Fibo bölgesi olan 2.812 seviyesinin üzerinde tutunuyor. 2.812 seviyesi aşağı yönlü
kırılmadığı sürece trend değişiminden bahsetmek zor. Olası geri çekilmelerde ise, 2.850 seviyesinden tepki alışları görülebilir.
Yukarı yönlü hareketlerde ise, üzerinde kalıcı olmakta zorlandığı 2.885 seviyesi takip ediliyor olacak. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.885 ve 2.900 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde
2.850 ve 2.830 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.885 / 2.900 / 2.910
Destekler: 2.850 / 2.830 / 2.812
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2020

Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,11 yükselişle 14,7459 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,7574 TL
seviyesini görürken en düşük 14,7084 TL seviyesini gördü. Dolar endeksindeki ve ABD devlet tahvili faizlerindeki yüksek
seyir yukarı yönlü baskı oluştursa da, kontrat güçlü görünümünü korumaya devam ediyor. Fed’in birden fazda 50 baz puanlık
faiz artışı ihtimalinin kuvvetlenmesi kontrattaki baskıyı artırabilir. Teknik olarak baktığımızda kontrat, 14,73 TL seviyesinin
üzerine çıkarak dün ara direnç olarak belirttiğimiz 14,75 TL seviyesinin hemen altında kapattı. Kontrat 14,75 TL seviyesinin
üzerinde tutunabilirse 14,78 TL seviyeleri gün içinde test edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, 14,73 TL seviyesi artık
destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,75 ve 14,78 TL direnç
seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,73 ve 14,70 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 14,75 / 14,78 / 14,80
Destekler: 14,73 / 14,70 / 14,68
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,10 düşüşle 1.952,80 seviyesinde tamamladı. Fed’den gelen 50
baz puanlık faiz artırım sinyalleri kontrat üzerinde baskı oluştursa da, yüksek seyreden enflasyon ve Rusya’nın Ukrayna’nın
doğusundaki saldırılarını artırması kontratı desteklemeye devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda kontrat, dün üçüncü
destek seviyemiz olan 1.940 doların altını test etse de, o bölgeden gelen alımlarla birlikte günü güçlü destek bölgesi olan 1.950
doların üzerinde kapattı. Teknik göstergelerin olumlu sinyaller vermeye başladığı kontratta yukarı yönlü hareketlerde 1.956
dolar seviyesi takip ediliyor olacak. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, 1.940 dolar seviyesinden tepki alışlarının devamı
görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.956 ve 1.960 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza
çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.950 ve 1.945 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.956 / 1.960 / 1.965
Destekler: 1.950 / 1.945 / 1.940
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TAVHL: Fraport TAV Antalya Havalimanı İkinci Dış Hatlar Terminali, 21 Nisan Perşembe günü 23.59 itibarıyla yeniden
hizmet vermeye başladı.
TTRAK: Türk Traktör, 2022 yılında iç piyasa traktör satışlarını (ithal traktör dahil bayiye satış) 26.500-30.000 aralığında
bekliyor.
KORDS: Kordsa bağlı ortaklığı Kordsa Inc, Microtex'in yüzde 60 payını 24,6 milyon euro bedelle almak amacıyla
sözleşme imzaladı.
TUCLK: Tuğçelik, Şirketin büyüyen yapısının gerektirdiği fiziki mekan ihtiyaçları için 16 milyon dolar bedelle arsa ve
fabrika binası satın alonmasına karar verildiğini açıkladı.
GESAN: Girişim Elektrik bağlı ortaklığı Europower Enerji'nin halka arzına yönelik izin başvuru dosyası SPK'ya iletildi.
MANAS payları 22/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/05/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa
satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
CELHA: Çelik Halat, ABD'ye yapılan "öngermeli beton demeti" ihracatının ilave vergiye tabii tutulduğunu, karar tarihinden
bu yana ihracat yapılmadığı için bir etki beklemediğini bildirdi.
KLSYN: Koleksiyon Mobilya, bir finans kuruluşu ile mobilya temini konusunda 41 milyon TL'lik sözleşme imzaladı.

