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FED SONRASI YURTİÇİ PİYASALAR ENFLASYONU BEKLİYOR..
Borsa Istanbul Cuma günü %0,09 yükselişle 2.430,55 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 35 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks gün içi en yüksek 2.442,79 seviyesini görürken en düşük 2.404,69 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında
ABD’de Dow Jones %2,81 , S&P 500 %2,99 ve Nasdaq %3,19 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,90, DAX
%0,49 ve CAC 40 %1,24 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı bir seyir gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda, Fed, Mayıs ayı toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak 50 baz puan artırdı. Bu,
2000 yılından beri en yüksek miktarlı faiz artışı oldu. Bilançonun 1 Haziran’dan itibaren aylık 47,5 milyar dolar azaltılacağı, gelecek
3 ayda ise aylık 95 milyar dolar azaltılacağı yer aldı. Metinde uygun para politikası güçlendirmesi ile enflasyonun yüzde 2 hedefine
dönmesi ve işgücü piyasasının güçlü kalmasının beklendiği bildirildi. Fed Başkanı Powell’ın 75 baz puanlık faiz artışının şu an için
değerlendirilmediğini söylemesi hisse senedi endeksleri ile ABD tahvilleri üzerinde pozitif etki yarattı.
ABD tarafında ekonomik veriler zayıf geliyor. ABD’de ADP özel sektör istihdamı Nisan’da 247 bin arttı. Ekonomistlerin medyan
tahmini istihdamın 383 bin artmasıydı. Diğer yandan ABD'de ISM imalat dışı endeksi, nisanda aylık bazda 1,2 puanlık azalışla
57,1 değerine inerek piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi. Gelen kötü veriler ardından Fed’den bir sonraki toplantı için 75
baz puanlık faiz artışı gündemden düştü.
Yurt İçi gelişmelere baktığımızda Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyon verilerini saat 10:00’da açıklayacak. Bloomberg
anketine katılan 19 ekonomistin medyan beklentisi Tüketici Fiyat Endeksi’nin nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %67,80
artış kaydettiği yönünde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin
hazırlıkları içinde olduklarını açıkladı.
Bugün yurtiçinde Nisan ayı enflasyon verisi, yurt dışında İngiltere Bileşik PMI, BoE faiz kararı ve ABD’de işsizlik haklarından
yararlanma başvuruları açıklanacak.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,09 yükselişle 2.430,55 seviyesinde tamamladı. Endekste 62 hisse yükselirken 36
hisse düşüş gösterdi. 34,94 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,56 düşerken, sınai endeksi
%1,07 yükseliş gösterdi. Fed’den gelen faiz artırımı ve bilanço küçültmesine dair açıklamalar sonrası küresel piyasalar
pozitif tepki verdi. Bugün endekste pozitif bir açılış görülebilir. Teknik olarak baktığımızda gün içinde güçlü destek bölgesi
olan 2.400 seviyelerine doğru geri çekilen endeks, o bölgeden gelen alımlarla birlikte günü önemli bir seviye olan 2.430
seviyesinin üzerinde tamamladı. 22 günlük üssel ortalaması da 2.405 seviyesinde olan endekste bu hafta 2.400 2.407
seviyeleri aşağı yönlü hareketlerde güçlü direnç bölgeleri olarak takip ediliyor olacak. Endekste oluşacak pozitif hareketlerde
ise 2.450 seviyesi ilk güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü
hareketlerde 2.440 ve 2.450 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.415 ve 2.400 destek
seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.440 / 2.450 / 2.465
Destekler: 2.415 / 2.400 / 2.385

5 Mayıs 2022

Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,18 yükselişle 2.818,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.834,50 seviyesini görürken en düşük ise, 2.764,25 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda aşağı
yönlü hareketini sürdüren kontratta bugün 2.800 destek seviyesi takip ediliyor olacak. Kontrat 2.800 seviyesinin üzerinde
tutunabilirse formasyonun üst trend çizgisi olan 2.845 seviyesi gün içinde test edilebilir. Yukarı yönlü hareketten
bahsedebilmemiz için kontratın 10 günlük üssel ortalamasının üzerinde kalıcı olması beklenebilir. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.835 ve 2.845 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde
2.830 ve 2.812 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.835 / 2.845 / 2.855
Destekler: 2.800 / 2.780 / 2.760

5 Mayıs 2022

2020

Mayıs ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,13 yükselişle 15,0569 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 15,0850 TL
seviyesini görürken en düşük 14,9651 TL seviyesini gördü. Fed toplantısı sonrası bilanço küçültme ve faiz artışlarının son
dönemde oluşan şahin beklentilerden daha normal tonda gerçekleşebileceği beklentisi dolar endeksinde ve kurda geri
çekilmeye neden oldu. Bugün yurtiçinde Nisan ayı enflasyon verisi ABD’de ise işsizlik haklarından yararlanma başvuruları
verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda, 15 TL seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. 15 TL’nin
aşağı doğru kırılması durumunda 14,95 TL seviyelerine kadar geri çekilme görülebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise,
15,10 TL seviyelerinden tepki satışı görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 15,05 ve 15,10
TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 15,00 ve 14,95 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 15,05 / 15,10 / 15,15
Destekler: 15,00 / 14,95 / 14,90
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Haziran ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,88 yükselişle 1.914,75 seviyesinde tamamladı. Fed’den gelen
açıklamalar ve faiz kararı sonrası oluşan iyimser havayla birlikte ons altın 1.900 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Bugün
İngiltere faiz kararı takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda 1.900 doların altında kalmakta zorlanan kontratın 1.900
seviyelerde destek bulduğu görülüyor. Kontratta bugün 1.920 dolar seviyesi takip ediliyor olacak. Kontrat gün içinde 1.920
doların üzerinde tutunabilirse 1.930 dolar seviyesi test edilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde
1.920 ve 1.930 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 1.905 ve 1.900 destek seviyeleri önem
arz ediyor.
Dirençler: 1.920 / 1.930 / 1.935
Destekler: 1.905 / 1.900 / 1.890
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TTKOM: Türk Telekom grup şirketi TTG Finansal Teknolojiler, finansman şirketi kuruluşu için BDDK'dan onay aldı.
DENGE: Denge Yatırım Holding, 6 Mayıs'tan itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
BASGZ payları 05/05/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/06/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa
satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
BURVA: Burçelik Vana, Onyx Trading ile vana temini konusunda iki anlaşma imzaladı.
DAGI: Dagi Giyim bağlı ortaklığı Dagi Retail, zalando.de üzerinden on iki ülkede satışa başladı.
EMNIS: Eminiş Ambalaj, %9,62 oranında ortak olduğu Tulipack Ambalaj'daki iştirak paylarının tamamının İnterkap
Anmbalaj'e satışına karar verdi.
MNDRS: Menderes Tekstil, Osman Akça Tarım'dan alacağının vadesini yıl sonuna uzattı, 42,2 milyon TL'lik kısmını aldı.
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzında 11-12-13 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak.

