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FED ÖNCESİ KÜRESEL PİYASALAR SARSINTIDA
Borsa Istanbul dün günü %2,59 düşüşle 2.418,30 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 49 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en
yüksek 2.510,27 seviyesini görürken en düşük 2.402,30 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %2,38, S&P 500
%2,81 ve Nasdaq %3,95 yükselişle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 0,08 yükselirken, CAC 40 yüzde 0,54 ve DAX yüzde 1,20
düşüş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda Fed’den gelecek sıkılaşma adımı öncesinde risk iştahının düşük olması sebebiyle Bloomberg Dolar Endeksi
neredeyse iki senenin zirvesine yakın, 1.236 seviyesinde. Dolar/TL 14,80’e yakın. Doğalgaz krizi sebebiyle euro dolara karşı 2017’den bu yana
en düşük seviyesine geriledi. Euro/dolar 1,06’dan işlem görmekte. ABD 10 yıllık tahvil getirisi dört baz puan yükselişle %2,76’ya çıktı. Brent petrol
ise 105 doların üzerinde.
Amerikan Merkez Bankası Fed, 1980’lerden bu yana en sert parasal sıkılaştırmaya hazırlanırken; Deutsche Bank ekonomistleri resesyon uyarısı
yapıyor. Aralarında David Folkerts-Landau’nun da olduğu bir grup ekonomist ABD’nin gelecek yıl derin bir resesyon yaşayacağını öngörerek
“Fed politika faizinin %5-%6’ya yükseltilmesini öngörüyoruz” dedi. Fed’in parasal sıkılaştırmasına bilanço küçülmesinin eşlik edeceğini hatırlatan
ekonomistler bu küçülmenin “ek 25 baz puan faiz artışı denkliğinde etki yaratacağı” görüşünde. Ekonomistler bu sıkılaştırmanın etkisiyle işsizlik
oranının birkaç puan artacağı görüşünde.
Rusya Avrupa’ya sağladığı gazı Ukrayna savaşı sırasında ilk kez kesiyor. Moskova, Polonya ve Bulgaristan’a tedarik edilen gazın çarşambadan
itibaren verilmeyeceğini açıkladı. Karar, Vladimir Putin’in “hasım ülkelerden” gaz ödemesini ruble cinsi yapmasını öngören ve mart sonunda
imzaladığı kararnameye dayanıyor. Nisan ayı gaz tedarik ödemelerinin gelmesiyle birlikte Rusya ruble ödeme yapmayan ülkelerin gazını
kesmeye başladı. Polonya ruble ile ödemeyi reddederken yeterli doğalgaz stoku olduğunu açıkladı. Bulgaristan ise alternatif tedarik kanalları için
adım atıldığını bildirdi. Karar sonrası Avrupa’da doğalgaz fiyatları, diğer Avrupa ülkelerinin de aynı akıbete uğrayacağı düşüncesiyle %17
yükseldi.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 2,59 düşüşle 2.418,30 seviyesinde tamamladı. Endekste 11 hisse yükselirken 88 hisse
düşüş gösterdi. 49,07 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %2,24, sınai endeksi ise, %2,88 düşüş
gösterdi. Alıcılı başlayan endeks küresel piyasalarda yaşanan satış baskısıyla birlikte geri çekildi. Bugün AMB Başkanı
Lagarde’ın konuşması takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda bir önceki en yüksek seviye olan 2.407 seviyesinin
altını test eden endeks, 2.400 seviyelerinden gelen tepki alımlarıyla birlikte 2.418 seviyesinden kapattı. Endekste tepki
alımlarının devam etmesi durumunda 2.430 ve 2.450 seviyeleri takip ediliyor olacak. 2.400 seviyesinin kalıcı olarak kırılması
durumunda ise, aşağı yönlü hareketin devam görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.430
ve 2.450 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.400 ve 2.380 destek seviyeleri önem arz
ediyor.
Dirençler: 2.430 / 2.450 / 2.470
Destekler: 2.400 / 2.380 / 2.360
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 3,72 düşüşle 2.688,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.817,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.681,50 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda gün içinde
%78,6 Fibo seviyesi olan 2.812 seviyesinin üzerini test eden endeks, gelen satış baskısıyla 2.700 seviyesinin altında kapattı.
Kontratta bugün ilk destek seviyesi olarak 2.665 seviyesi karşımıza çıkıyor. Kontratta satış baskısının devam etmesi
durumunda %61,8 Fibo seviyesi olan 2.638 seviyesi test edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 2.715 seviyesi takip
ediliyor olacak. Son günlerde yaşanan satışlarla birlikte teknik göstergelerde bozulma görülüyor. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.700 ve 2.715 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde
2.675 ve 2.650 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.700 / 2.715 / 2.740
Destekler: 2.675 / 2.650 / 2.738
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2020

Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,13 yükselişle 14,8275 TL seviyesinde tamamladı. Kontrat en yüksek
14,8118 TL seviyesini görürken en düşük 14,7910 TL seviyesini gördü. Küresel ekonomik belirsizliğin artması ve Fed’in daha
şahin bir tutum sergileyebileceği beklentisi dünyada dolara olan talebi artırıyor. Dolar endeksi 102 seviyesini aşmasıyla birlikte
kontrattaki sınırlı yükselişte devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda sınırlı hareketlerde yukarı yönlü trendini sürdüren
kontrat 14,81 TL seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Kontratta yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 14,85
TL direnç seviyesinde satış baskısı görülebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise yukarı yönlü trend çizgisi olan 14,77 TL
seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,85 ve
14,88 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,81 ve 14,79 TL destek seviyeleri önem arz
ediyor.
Dirençler: 14,85 / 14,88 / 14,90
Destekler: 14,81 / 14,79 / 14,77

27 Nisan 2022

Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,12 yükselişle 1.900,40 seviyesinde tamamladı. Resesyon
beklentilerinin artması ve Fed’in daha şahin bir tutum sergileyebileceği beklentisine karşın jeopolitik risklerin artması kontratı
destekliyor. Bugün Rusya ve Avrupa’dan doğalgaz akışına ilişkin haber akışı takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda
1.900 dolar seviyesinin üzerinde kapatan kontrat, 1.900 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 1.925 dolar seviyesi yeniden test
edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.890 dolar seviyesi ilk önemli 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

27 Nisan 2022
ASELS: Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 1 milyar TL olarak gerçekleşirken net kârı da geçen senenin aynı
dönemine göre %36 artış göstererek 1,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirket güçlü özsermaye yapısını korumaya devam etti
ve özkaynakların aktife oranı %56 olarak gerçekleşti.
TAVHL: TAV Havalimanları yılın ilk çeyreğine dair finansal ve operasyonel sonuçları açıkladı. TAV’ın cirosu ilk üç ayda
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 146 artarak 149,2 milyon avro oldu.
KONTR: Kontrolmatik iştiraki Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri'nin ilk uydusu olan Connecta T1.1'in üretim süreci
tamamlandı.
NETAS: Netaş ile Turkcell arasında, Netaş markalı yerli sunucunun satışı için toplam 1,37 milyon dolar bedelle anlaşmaya
varıldı.
ADESE: Adese Gayrimenkul, iştiraki İrent Oto Kiralama'daki paylarını 1,54 milyon TL bedelle İttifak Holding'e devrediyor
GEDZA: Gediz Ambalaj bağlı ortaklığı Gediz Plastik, GES yatırımı için teşvik belgesi aldı.
KLSYN: Koleksiyon Mobilya bağlı ortaklığı Büyükdere Gayrimenkul, aktifinde bulunun arsanın satışı için görüşmelere
başladı.
TDGYO ve TSKB payları 27/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/05/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar
açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
IHAAS payları 27/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/05/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir
paketi tedbiri ile işlem görecek.

