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KÜRESEL PİYASALARA ÇİN MERKEZ BANKASI MORALİ
Borsa Istanbul dün günü %0,41 yükselişle 2.482,60 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 44 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks gün içi en yüksek 2.498,77 seviyesini görürken en düşük 2.427,60 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında
ABD’de Dow Jones %0,70 , S&P 500 %0,57 ve Nasdaq %1,29 yükselişle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 1,88,
CAC 40 yüzde 2,01 ve DAX yüzde 1,54 düşüş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı bir seyir gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda Çin Merkez Bankası (PBOC), zayıf büyüme görünümü ile Kovid kısıtlamalarına yönelik endişeler
nedeniyle yatırımcıları rahatlatmak için ekonomiye destekleri artırma adına, döviz cinsi zorunlu karşılık oranlarını yüzde 8'e
çektiğini duyurdu. Çin Merkez Bankası 15 Nisan'da bankaların zorunlu karşılık oranlarını 25 baz puan düşürmüştü. Çin Merkez
Bankası, salgından etkilenen sektörler ve küçük ölçekli şirketler başta olmak üzere reel ekonomiyi desteklemek için ihtiyatlı para
politikasının güçlendirileceğini açıkladı.
Elon Musk’ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaştığı haber küresel piyasaları destekledi. Twitter'dan yapılan
açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirildi.
Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelere bakılacak olursa, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ukrayna konusunda ‘ciddi bir
nükleer çatışma riski’ olduğunu söyledi. Lavrov, “Tehlike ciddi, tehlike gerçek ve hafife alınmamalı” ifadelerini kullandı. Bununla
birlikte Lavrov, Ukrayna’nın müzakere ekibiyle görüşmelerin devam edeceğini belirtti. Bununla beraber Ukrayna Maliye Bakanı
Serhiy Marchenko'nun, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden acil ekonomik yardım için ayda en az 2 milyar dolar talep ettiği
bildirildi.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda dün kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri açıklanmıştı. Buna göre, İmalat
sanayi genelinde kapasite kullanım oranı nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 77,8 seviyesine çıktı. Reel Kesim Güven Endeksi
nisanda bir önceki aya kıyasla 1,2 puan artarak 109,7 seviyesinde gerçekleşti.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ABD dayanıklı mal siparişleri ve Philadelphia Fed imalat dışı
aktivite endeksi, Conferans Board tüketici güven endeksi açıklanacak.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,41 yükselişle 2.482,60 seviyesinde tamamladı. Endekste 41 hisse yükselirken 57
hisse düşüş gösterdi. 43,88 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %2,86 yükselirken sınai endeksi
ise, %0,32 düşüş gösterdi. Fed’in faiz artırımına ilişkin beklentiler dünya borsalarında risk iştahını düşürse de endeks Avrupa
borsalarından pozitif ayrışmaya devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda mavi ile belirtilen yükselen kanalın üst trend
çizgisi olan 2.430 seviyesine kadar geri çekilen endeks, o bölgeden gelen alımlarla birlikte gün içinde 2.499 seviyelerini test
etti. Endeks güçlü direnç bölgesi olarak çalışan 2.500 seviyesinin üzerinde tutunamadığı sürece aşağı yönlü baskının
devamı beklenilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.500 ve 2.510 direnç seviyeleri olarak
karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.465 ve 2.450 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.500 / 2.510 / 2.530
Destekler: 2.465 / 2.450 / 2.430
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,86 yükselişle 2.810,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.812,75 seviyesini görürken en düşük ise, 2.712,25 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda dün 2.700
seviyelerine yaklaşan kontrat, ilk destek seviyemiz olan 2.740 seviyelerinden gelen alımlarla birlikte %78,6 Fibo seviyesi olan
2.812 seviyesinin hemen altından kapattı. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamı açısından 2.812 seviyesi takip ediliyor
olacak. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2.775 seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.820 ve 2.840 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde
2.800 ve 2.775 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.820 / 2.840 / 2.850
Destekler: 2.800 / 2.775 / 2.765
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2020

Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,01 yükselişle 14,8099 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,8199 TL
seviyesini görürken en düşük 14,7748 TL seviyesini gördü. Fed’in faiz artırım sinyalleriyle birlikte dolar endeksindeki yükseliş
devam ederken kontrat, güçlü dolara karşın sınırlı hareketini sürdürmeye devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda 14,81 TL
seviyesinin üzerinde kalıcı olmakta zorlanan kontratta 14,81 TL seviyesinin geçilememesi durumunda 14,77 TL seviyelerine
kadar geri çekilme görülebilir. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda ise 14,85 TL seviyesi yeniden test edilebilir.
Kontratta momentum 100 seviyesinin üzerine çıkarken MACD olumsuz görünümünü koruyor. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,85 ve 14,88 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü
hareketlerde 14,79 ve 14,77 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 14,85 / 14,88 / 14,90
Destekler: 14,79 / 14,77 / 14,75
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 1,80 düşüşle 1.897,30 seviyesinde tamamladı. Rusya Dışişleri
Bakanı Sergei Lavrov, Ukrayna konusunda ‘ciddi bir nükleer çatışma riski’ olduğunu söylemesi altını desteklese de Fed’in faiz
artırımına ilişkin beklentiler ve dolar endeksindeki yükselişin devam etmesi kontratı baskılamaya devam ediyor. Bugün ons
altın 1.900 doların üzerinde tutunup tutunmayacağı takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda 1.900 doların altına kadar
gerilen kontratta bugün ilk direnç bölgesi olan 1.905 dolar seviyesi takip ediliyor olacak. 1.905 doların üzerinde
gerçekleşebilecek hareketlerde 1.925 dolar seviyesi test edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 100 günlük basit
ortalaması olan 1.980 dolar seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı
yönlü hareketlerde 1.905 ve 1.915 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.890 ve
1.880 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.905 / 1.915 / 1.925
Destekler: 1.890 / 1.880 / 1.870
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ARCLK – Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Arçelik Üretim ve Teknoloji’nin tüm aktif ve pasifiyle kül halinde devralınmasına
ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar verildiği açıklandı.
ARDYZ – Şirket tarafından Tokat Erbaa Belediyesi EDS işi ihalesine en uygun teklifin 11,7 milyon TL bedelle şirket
tarafından verildiği ve sözleşme imzalandığı açıklandı.
BMSTL –Şirket payları 27 Nisan'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
DENGE – Şirketin bağlı ortaklığı Fer Gayrimenkul’ün As Yatırım ile birlikte İstanbul Beykoz’daki 125.054 m2’lik arsada,
arsa sahipleri ile Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
DOHOL – Şirketin %75 bağlı ortaklığı Öncü Girişim’in 1,5 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 3 milyon TL’ye, şirket
sermayesinin ise 1,5 milyon TL’den nakden 2 milyon TL’ye çıkarılmasına karar verildiği ve DOHOL’ün sermaye artırımına
375 milyon TL ile katılacağı açıklandı.
EKGYO –Şirket projelerinden Merkez Ankara’da Yüklenici ile yapılan Sözleşmeye yapılan ek Protokol ile Arsa Satışı
Karşılığı Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin 1,38 milyar TL’den 1,62 milyar TL’ye yükseldiği açıklandı. İstanbul Sarıyer
Zekeriyaköy 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. oturumunun 29 Nisan’da yapılacağı açıklandı.
Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Çekmeköy 2. Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin
sözleşmesinin 1,23 milyar TL bedelle Yüklenici Aydur İnşat & Cevahir Yapı ile imzalandığı açıklandı.
GARAN – BBVA tarafından Gönüllü Pay Alım Teklifi’nin 12,20 TL’den 15,00’e revize edildiği, sürecin 18 Mayıs’a uzatıldığı
açıklandı.
KMPUR – Şirket paylarının halka arzında 38.129 yatırımcıdan halka arz edilen payların 1,64 katına denk gelen pay talebi
geldiği açıklandı.
THYAO – Şirket tarafından Rize – Artvin Havalimanı'na tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiği açıklandı.

