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PİYASALARDA TOPARLANMA ÇABASI GÖZLENİYOR..
Borsa Istanbul dün günü %1,37 yükselişle 2.451,43 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 41 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en
yüksek 2.453,88 seviyesini görürken en düşük 2.398,90 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,19, S&P 500
%0,21 yükselirken; Nasdaq %0,01 düşüşle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 0,53 yükselirken, CAC 40 yüzde 0,48 ve DAX
yüzde 0,27 yükseliş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir gözleniyor.
Amerikan hisse senedi piyasası Fed sıkılaştırmasına karşı güçlü bilanço sonuçlarıyla ayakta kalmaya devam ediyor. Facebook bilançosu sonrası
Nasdaq 100 vadelileri yazının yazıldığı sıralarda %1.5’e yakın yükseldi. S&P 500 vadelileri de %0.8 artıda. Asya Pasifik’te de hisseler büyük
oranda ralli yapıyor. BoJ’un ve Çin’in genişlemeci politikasıyla Nikkei 225 %1.5, Hong Kong Hang Seng %0.6, Çin CSI 300 ise %0,4 yükseliyor.
ABD hazine tahvilleri bugün de sakin. ABD 10 yıllık getirisi bir baz puan düşüşle %2,82’de. Dolar Endeksi, Japon yenindeki değer kaybıyla 103.0
seviyesi üzerinde artıda. Bu hafta kademeli yükseliş kaydeden dolar/TL sabah saatlerinde %0,1 yükselişle 14,82’den işlem görüyor. WTI ham
petrol %1,5 düşüşle 100 doların hemen üzerinde. Altın %0,3 düşüşle 1.880 doların altında hareket ediyor.
Türkiye Cumhuıriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci Enflasyon Raporu’nu bugün 10:30’da Ankara’da sunacak. Dünya
merkez bankalarının sıkılaştırma döngüsüne girdiği ve emtia fiyatlarının küresel çapta enflasyonu tetiklediği bir ortamda Enflasyon Raporu’nda
2022 ve takip eden iki yıl için tahminler açıklanacak. TCMB ocak ayında 2022 yılsonu enflasyonu için %23,2 tahminini yapmıştı. Geçen dönemde
gıda enflasyonunun %70’i bulması ve Brent petrolün 100 doları aşmasıyla bu tahminin ciddi oranda yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor.
TCMB son Para Politikası Kurulu karar metninde Rusya-Ukrayna savaşına atıfta bulunarak küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve
enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını belirtmişti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankalardan platformlar aracılığı ile gerçekleştirdikleri döviz işlemlerini şube, hazine ve
mobil bankacılığa taşımasını istedi. BDDK, döviz alım satım işlemlerine ilişkin olarak bankalara gönderdiği açıklamada, "Tüm müşterilerin direkt
erişiminde olan yabancı para (YP) işlem platformlarından yeni işlem yapılmaması, limit belirlemelerinin gözden geçirilmesi, müşteri
memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanması bakımından YP işlem taleplerinin şubeler, hazine birimleri, mobil ve internet bankacılığı kanalları
üzerinden gerçekleştirilmesinin sağlanması gerekli görülmektedir." ifadelerine yer verdi.
Japonya Merkez Bankası (BOJ) beklendiği gibi faizi -%0,1’de ve 10 yıllık devlet tahvili getiri hedefini %0’da sabit tuttu. Banka enflasyon tahminini
yukarı revize etse de genişlemeci para politikasına tahvil alımlarıyla devam edecek. Bankaya göre Japonya’da mali yıl 2022’de tüketici enflasyonu
%1,9 olarak gerçekleşecek. Buna karşın BOJ tahvil alım operasyonlarını limit olmaksızın, “gereken seviyelerde” ve her gün gerçekleştirecek.
Genişlemenin artan hızda devam etmesi ile yen değer kaybını sürdürdü. Japon yeni ABD dolarına karşı %1 gerileyerek 20 yılın en düşük
seviyesini indi.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ABD büyüme, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve BoE Başkanı
Bailey’in konuşmaları takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,37 yükselişle 2.451,43 seviyesinde tamamladı. Endekste 60 hisse yükselirken 38 hisse
düşüş gösterdi. 40,68 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,37, sınai endeksi ise, %1,47 yükseliş
gösterdi. Dalgalı başlayan endeks, dünya borsalarındaki pozitif görünümle birlikte önceki günkü kayıplarının bir kısmını geri aldı.
Bugün ABD GSYİH ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda 2.400
seviyesinin altını test eden endeks, 2.400 seviyelerinden gelen alımlarla birlikte dün, ara direnç seviyesi olarak verdiğimiz 2.450
seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 2.470 seviyesi takip ediliyor olacak. Aşağı
yönlü hareketlerde ise ilk ilk güçlü destek seviyesi olarak 2.430 seviyesi karşımıza çıkıyor. Dünkü yükselişe rağmen hacim önceki
günlere kıyasla düşük kalması dikkat çekti. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.470 ve 2.485 direnç
seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.430 ve 2.415 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.470 / 2.485 / 2.500
Destekler: 2.430 / 2.415 / 2.400
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,71 yükselişle 2.748,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.765,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.688,50 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda gün içinde
2.700 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışan kontrat, gelen alımlarla birlikte günü 2.750 seviyesinin hemen altında kapattı.
Bugün yukarı yönlü hareketin devamı açısından 2.775 seviyesi takip ediliyor olacak. Akşam seansında hafif satıcılı hareket
eden kontratta aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 2.715 ve 2.700 seviyeleri güçlü destek bölgeleri olarak
karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.765 ve 2.775 direnç seviyeleri olarak
karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.730 ve 2.715 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.765 / 2.775 / 2.800
Destekler: 2.730 / 2.715 / 2.700
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2020

Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,17 yükselişle 14,8458 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,8576 TL
seviyesini görürken en düşük 14,8031 TL seviyesini gördü. Fed’den gelebilecek şahin tondaki acıkmalar ve jeopolitik risklerin
artmasıyla dolar endeksi 5 yılın zirvesine çıkarak 103 seviyesinin üzerini test etti. Dolar endeksinde yukarı yönlü trendle
birikte, kontrat sınırlı yükselişini sürdürüyor. Bugün ABD GSYİH ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip
ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda sınırlı yükselişini sürdüren kontrat, gün içinde 14,81 TL seviyesine doğru geri
çekilse de günü ilk direnç seviyemiz olan 14,85 TL’nin hemen altında kapattı. Kontratta yukarı yönlü hareketin devam etmesi
durumunda 14,88 TL seviyesi test edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise ilk destek seviyesi olarak 14,83 TL karşımıza
çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,85 ve 14,88 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza
çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,83 ve 14,81 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 14,85 / 14,88 / 14,90
Destekler: 14,83 / 14,81 / 14,79
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 1,07 düşüşle 1.884,15 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksindeki
yükseliş kontratı baskılamaya devam ediyor. Bugün ABD’de açıklanacak GSYİH ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları
verisi altının seyri konusunda belirleyici olabilir. Teknik olarak baktığımızda güçlü destek bölgesi olan 1.893 seviyesinin altında
kapatan kontratta aşağı yönlü hareket devam ediyor. Kontratta aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1.880 seviyesi
takip ediliyor olacak. 1.884 seviyesinin altında oluşabilecek hareketlerde satış baskısı artabilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde
ise 1.893 seviyesi takip ediliyor olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.890 ve 1.893 dolar direnç
seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.880 ve 1.875 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.890 / 1.893 / 1.900
Destekler: 1.880 / 1.875 / 1.870
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YKBNK: Yapı Kredi Bankası, tahsili gecikmiş alacaklarından 1,32 milyar TL kısmı 250,0 milyon TL bedelle satıyor.
YKBNK: Yapı Kredi Bankası, Almanya'da bankacılık faaliyetinde bulunabilmek amacıyla, bankacılık lisanslarına sahip
Bankhaus J. Faisst oHG hisselerinin tamamının 9 milyon euro bedelle satın alınmasına karar verdi.
TTKOM: İlk çeyrekte konsolide gelirler yıllık bazda %24,8 artarak 9,5 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK, %43,5 FAVÖK marjı ile
4,1 milyar TL'ye yükseldi. 561 milyon TL net k ar yıllık bazda %58,6 daraldı. Grup, birinci çeyreği 389 milyon ABD doları
uzun pozisyonla kapattı. Net Borç/FAVÖK, döviz kurlarındaki yükselişin devam etmesiyle bir önceki çeyreğe göre hafif
yükselerek 1,24x oldu.
FROTO: 1Ç22'de yurt içi satış adetlerinde görülen yıllık yüzde 29 azalışa karşılık, olumlu satış miksi ve sürdürülen fiyatlama
disiplini sayesinde yurt içi satış gelirleri yıllık yüzde 45 artarak 5 milyar 408 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde
ihracat gelirleri, ihracat adetlerindeki yüzde 11’lik daralmaya rağmen, olumlu satış miksi ve kur etkisiyle (EUR/TL'de yıllık
ortalama %76 artış), yüzde 79 artış gösterdi ve 22 milyar 469 milyon TL oldu.
MOBTL: Mobiltel, 21 ilde Türk Telekom Grubu satış kanalına yönelik faaliyetlerinin sona ereceğini, 37 ildeki faaliyetlerimiz
aynen devam edeceğini açıkladı.
KLSYN, TSPOR ve YATAS payları 28/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/05/2022 tarihli işlemlere (seans
sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
ACSEL ve MZHLD paylarında 28/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/05/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar brüt takas uygulanacak.

