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PİYASALARIN DALGALI SEYRİ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR..
Borsa Istanbul dün günü %0,94 düşüşle 2.428,42 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 37 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek
2.477,94 seviyesini görürken en düşük 2.427,86 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %1,85 , S&P 500 %2,47; Nasdaq
%3,06 yükselişle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 1,13, CAC 40 yüzde 0,98 ve DAX yüzde 1,35 yükseliş gösterdi. Asya piyasasının ilk
işlemlerinde alıcılı bir seyir gözleniyor.
Amerikan hisse senetlerinde Amazon, Apple etkisi gözlenirken Asya Pasifik hisseleri Çin teknoloji şirketleri öncülüğünde yükseliyor. Amazon ve Apple’ın
karamsar öngörüler açıklamasıyla Nasdaq 100 vadelileri %0,4 üzerinde değer kaybediyor. Hong Kong Hang Seng Teknoloji endeksi ani bir sıçramayla
%10 değer kazanarak Asya’ya öncülük ediyor. Japon Topix %2, Güney Kore Kospi ise %0,9 artıda. Kur piyasalarında bu hafta görülen dalgalanma bugün
azaldı. Yen 20 yılın dip seviyelerinden toparlanıyor. Euro/dolar %0,2 yükselişle 1,05’ten işlem görüyor. TCMB’nin yabancılara lira fonlama çalışması
haberi sonrası lira güçlenirken dolar/TL bu sabah 14,80’in altında işlem görüyor. Dolar Endeksi ise 104.0’e yaklaşmasının ardından yazının yazıldığı
sıralarda geriliyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %2,82’de stabil durumda.
ABD'de büyüme yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,4 azaldı. Bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren ABD
ekonomisinin, yüzde 1,1 büyümesi öngörülüyordu. Ülke ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 6,9 büyürken, toparlanmanın etkisiyle geçen yıl
genelinde yüzde 5,7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi kaydetmişti.
Merkez Bankası, yabancı yatırımcılara swap kanalı ile lira fonlama imkanı sağlamak için bir plan üzerinde çalışıyor. Konuya yakın bir kaynak, plana göre
swap kanalıyla liranın, en az iki yıl vadeli tahvillere yatırım yapılması şartı ile verileceğini bildirdi. Kaynak, yabancıya verilecek lira faizinin sıfır olabileceğini
ayrıca vade sonunda dolar cinsinden %4 getiri garantisi verilebileceği belirtti. Kaynak, plana ilişkin çalışmaların devam ettiğini ve detaylarda değişiklikler
olabileceğini sözlerine ekledi. Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı. 2018 kur çalkantısının ardından, lira volatilitesini ve açığa satışları azaltmak
için yabancı yatırımcıların liraya erişimine önemli kısıtlamalar getirildi. Bu adımların yan etkilerinden biri, yabancıların hisse ve tahvil stouğunun tarihi
düşük seviyeye gerilemesi oldu. Planın devreye girmesi, uzun bir aradan sonra yabancı yatırımcılara yeniden TL varlıklara yatırım imkanı sağlayabilir.
ABD Başkanı Joe Biden Kongre’den Ukrayna’ya 33 milyar dolarlık askeri, ekonomik ve insani yardım için talepte bulundu. Biden ayrıca Vladimir Putin ile
bağlantılı zenginlerin gayrımenkullerine el konulması için Kongre’den yeni yetki istedi. Bu talepler Ukrayna’daki savaşın daha uzun süreceğine yönelik
işaret olarak görülüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da ülkesinin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini “güçlü bir şekilde desteklediğini” belirtti.
Almanya Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, Almanya’nın Rusya’ya petrol ambargosu kararını engellemeyeceğini açıkladı. Traderların olası
ambargoya göre fiyatladığı Brent petrol 108 dolar civarında seyrediyor.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, küresel salgın ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının gelecekteki büyük ekonomik şokların olasılığına dikkati çektiğini
ve gerilemelerin ekonomiyi zorlamaya devam etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.
Bugün yurt içinde ticaret açığı, yurt dışında Almanya büyüme, Euro Bölgesi enflasyon, ABD Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,94 düşüşle 2.428,42 seviyesinde tamamladı. Endekste 57 hisse yükselirken 40 hisse düşüş
gösterdi. 36,88 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,52, sınai endeksi ise, %1,09 düşüş gösterdi. ABD
büyüme verisinin düşük gelmesi sonrası Fed’in sıkılaşma politikalarına yönelik yumuşama beklentisi küresel borsaları olumlu
etkiledi. Bugün Fed kararı öncesi son işlem günü olması sebebiyle küresel piyasalardaki iyimserliğin etkisi endekste sınırlı olabilir.
Bugün Almanya GSYIH ve Avrupa TÜFE verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda güne alıcılı başlayan endeks gelen
satış baskısıyla birlikte günü gördüğü en düşük seviyeye yakın bir bölgeden kapattı. Endekste geri çekilme devam ederken bugün
aşağı yönlü hareketlerde 2.400 seviyesi takip ediliyor olacak. 2.400 seviyesinin kalıcı olarak kırılması aşağı yönlü trend oluşma
riskini artırıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.455 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeksteki işlem hacmindeki azalış dikkat
çekmeye devam ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.440 ve 2.455 direnç seviyeleri olarak
karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.415 ve 2.400 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.440 / 2.455 / 2.475
Destekler: 2.415 / 2.400 / 2.385
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,82 düşüşle 2.725,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.776,25 seviyesini görürken en düşük ise, 2.703,50 seviyesini gördü. Kontrat gün içinde dün belirttiğimiz
orta direnç seviyesi olan 2.775 seviyesini test etse de, üzerinde kalıcı olamadı. 2.775 seviyesinden gelen satış baskısıyla
birlikte 2.700 seviyelerine kadar geri çekilen kontrat günü akşam seansında gelen alımlarla birlikte 2.730 desteğinin hemen
altında kapattı. Asya piyasalarının olumlu seyrettiği bugün yukarı hareketlerde 2.740 seviyesi takip ediliyor olacak. Olası
aşağı yönlü hareketlerde ise 2.700 seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde
yukarı yönlü hareketlerde 2.740 ve 2.760 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.715 ve 2.700
destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.740 / 2.760 / 2.775
Destekler: 2.715 / 2.700 / 2.680

29 Nisan 2022

2020

Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,40 düşüşle 14,7864 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,8423 TL
seviyesini görürken en düşük 14,7462 TL seviyesini gördü. Dolar endeksindeki yükseliş trendinin devam etmesine karşın dün
açıklanan ikinci enflasyon raporuyla birlikte kontratta sınırlı geri çekilme yaşandı. Kontrata teknik olarak baktığımızda, gün
içinde 14,75 TL seviyesinin altını test etse de, günü 14,79 destek seviyesinin hemen altında kapattı. Kontratta yukarı yönlü
trendin devamı açısından bugün 14,81 TL direnç seviyesi takip ediliyor olacak. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 14,77 TL
seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,81
ve 14,83 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,77 ve 14,75 TL destek seviyeleri önem
arz ediyor.
Dirençler: 14,81 / 14,83 / 14,85
Destekler: 14,77 / 14,75 / 14,73
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,39 yükselişle 1.893,15 seviyesinde tamamladı. ABD GSYIH
verisinin beklenenden düşük gelmesi ve dolar endeksinde geri çekilmeyle birlikte güvenli liman olarak görülen altına olan talebi
bir miktar artırdı. Bu sabah ons altın 1.900 doların üzerinde hareket ederken kontratta olumlu hareketler görülebilir. Teknik
olarak baktığımızda dün açılışta üçüncü destek seviyesi olarak belirttiğimiz 1.970 dolara kadar geri çekilen kontrat gün içi
gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir bölgeden kapattı. Kontratta bugün 1.900 seviyesi takip ediliyor olacak. 1.900 seviyesinin
üzerinde ki hareketlerde 1.915 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, 1.980 dolar seviyesi
güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Teknik göstergelerdeki olumlu sinyaller için bugünkü hareketler önemli olacak.
Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.900 ve 1.915 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı
yönlü hareketlerde 1.890 ve 1.880 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.900 / 1.915 / 1.925
Destekler: 1.890 / 1.880 / 1.870
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DGNMO: Doğanlar Mobilya, İngiltere'de "Kelebek Furniture UK Limited" unvanlı şirket kurulmasına karar verdi.
CIMSA: Çimsa, Mersin Fabrikası'nda CAC tesisi kapasite artırımı için yatırım yapılmasına karar verdi.
AKSA: Aksa Akrilik, 7 bin ton/yıl kapasiteli yeni bir teknik iplik tesisi yatırımına başlanılmasına karar verdi.
ITTFH: İttifak Holding bağlı ortaklığı Selet, yumurta ve yem üretim tesislerinin gayrimenkullerini sattı.
ALBRK ve PKART payları 29/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/05/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
UFUK payları 29/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/05/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir
paketi tedbiri ile işlem görecek.

