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GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA
Borsa Istanbul dün günü %0,99 yükselişle 2.490,17 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 39 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks gün içi en yüksek 2.494,64 seviyesini görürken en düşük 2.478,49 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında
ABD’de Dow Jones %0,26 değer kaybederken, S&P 500 %0,25 ve Nasdaq %0,98 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında DAX
%1,15, FTSE 100 %0,37 ve CAC 40 %0,51 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı bir seyir izleniyor.
Küresel piyasalarda yeni haftanın ana gündem maddeleri Fed’in sıkılaşması, küresel enflasyon ve savaş endişeleri olmaya devam
ediyor. ABD’de yıllık TÜFE’nin Nisan ayında Mart'a göre gerilemesi bekleniyor. Beklentiler yıllık enflasyonun %8,1’e düşeceği
yönünde. Diğer taraftan Çin’de ekonomik aktivitenin yavaşlamasına paralel enerji fiyatlarının zirvesinden düşmesi de ABD
enflasyonundaki olası gerilemeyi açıklayabilir. ABD Bakanı Joe Biden da, Amerikalı ailelerin enflasyondan zarar gördüğünün
farkında olduğunu söyleyerek “Enflasyonu çok ciddiye alıyorum ve bu benim iç politika önceliğim" şeklinde açıklama yaptı.
Fed üyeleri önümüzdeki iki toplantıda 50 baz puanlık artıştan yana. Fed üyeleri, başkan Jerome Powell’ın gelecek iki toplantıda
50 baz puanlık faiz artırımı yapılabileceği sinyalini desteklemeye devam ediyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic önümüzdeki
iki toplantıda 50’şer baz puanlık faiz artışı görmeyi istediğini söyledi. Bostic Fed’in gelecekte ipotek teminatlı menkul kıymet satışı
yapmaya açık olması gerekliliğini de iafede etti. Christopher Wallerise faiz artış sürecinin Volcker anı olmadığını, ekonominin bu
artışlara dayanabileceğini bildirdi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de iki toplantıda 50’şer baz puan faiz artırımı söylemine
destek verdi.
Çin’de Kovid vakalarında düşüş yaşanmasıyla riskli varlıklarda toparlanma gözlemlenmekte.
Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım paketi ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti. Paketin uygulamaya geçebilmesi için Senato'nun
onayının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulması gerekiyor. ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna
için talep ettiği 33 milyar dolarlık yardım paketinin miktarını 40 milyar dolara çıkararak onayladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'deki Kovid-19 karantinalarının küresel enflasyon endişelerini
artıracağını bildirdi.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda Mart döneminde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti.
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile yüzde 21,2 oldu.
Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında Almanya ve ABD enflasyon verileri takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,99 yükselişle 2.490,17 seviyesinde tamamladı. Endekste 48 hisse yükselirken 46 hisse
düşüş gösterdi. 39,01 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,39 düşerken, sınai endeksi %0,91 yükseliş
gösterdi. Avrupa piyasaları pazartesi günkü sert geri çekilmenin ardından bugün toparlarken endekste 2.494 seviyesinin üzerini
test etti. Bu hafta majör merkez bankası yetkililerinden ve Çin’den gelecek haber akışı takip ediliyor olacak. Teknik olarak
baktığımızda gün içine güçlü direnç seviyesi olan 2.500 seviyelerine doğru yaklaşan endeks günü dün belirttiğimiz ara direnç
seviyesi olan 2.490 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Bugün endekste yukarı yönlü trendin devamı açısından 2.500 seviyesi
takip ediliyor olacak. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.475 seviyesi ilk destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Endekste teknik
göstergeler olumlu sinyal vermeye başlarken hacim 40 milyar TL altında seyretmeye devam ediyor. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.500 ve 2.510 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.475
ve 2.450 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.500 / 2.510 / 2.530
Destekler: 2.475 / 2.450 / 2.435
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Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 2,05 yükselişle 2.913,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.924,25 seviyesini görürken en düşük ise, 2.855,00 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda 2.900 ve
2.890 güçlü direnç seviyelerini aşıp 2.910 seviyesinin üzerinde kapatan kontratta bugün 2.925 seviyesi takip ediliyor olacak.
10 günlük üssel ortalamasının üzerinde hareket eden kontrat, 2.925 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 2.950 seviyesi test
edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2.890 seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.925 ve 2.935 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde
2.900 ve 2.890 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.925 / 2.935 / 2.950
Destekler: 2.900 / 2.890 / 2.870
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2020

Mayıs ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %1,13 yükselişle 15,6393 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 15,7199 TL
seviyesini görürken en düşük 15,4950 TL seviyesini gördü. Türkiye risk priminin 700 seviyesinin üzerine çıkması ve
stagflasyon riskinin artması kurda baskı oluşturmaya devam ediyor. Bugün Nisan ayı ABD çekirdek tüketici fiyat endeksi
(TÜFE) verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda kontratın %50 Fibo seviyesi olan 15,46 TL seviyesinin üzerinde
tutunması yukarı yönlü hareketleri destekliyor. Kontrat dün 15,70 TL seviyesinin üzerini test etse de kalıcı olamadı. Kontratta
yükseliş trendinin devam etmesi durumunda %38,2 Fibo seviyesi olan 15,76 TL seviyesi test edilebilir. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 15,68 ve 15,73 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü
hareketlerde 15,60 ve 15,55 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 15,68 / 15,73 / 15,76
Destekler: 15,60 / 15,55 / 15,50
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Haziran ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 1,03 düşüşle 1.851,10 seviyesinde tamamladı. ABD tahvil
faizlerindeki sınırlı geri çekilme ve dolar endeksindeki yatay seyre rağmen ons altın geri çekilmeye devam ediyor. Bugün Nisan
ayı ABD çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi ve majör merkez bankaları yetkililerinden gelecek açıklamalar takip
ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda aşağı yönlü hareketini sürdüren kontrat 1.850 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı
başardı. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.838 dolar seviyesi güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Olası yükseliş durumunda 1.870 dolar seviyesi gün içinde test edilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü
hareketlerde 1.855 ve 1.860 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 1.850 ve 1.845 destek
seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.855 / 1.860 / 1.870
Destekler: 1.850 / 1.845 / 1.838
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ANGEN – Şirketin bağlı ortaklığı RhineGene B.V'nin çatısı altında kurulan RhineGene Philippines Inc.’nin tescil edildiği
açıklandı.
BMSCH – Halka arzdan elde edilen fonun 32,0 milyon TL’sinin işletme sermayesi ihtiyacında, 35,0 milyon TL’sinin kısa
vadeli borçların ödenmesinde, 7,3 milyon TL’sinin ise yatırım harcamalarında kullanıldığı açıklandı.
CEMTS – Bursa Nilüfer’de 8.600 m2’lik gayrimenkulün 6,9 milyon TL bedelle satın alındığı açıklandı.
DOAS – Şirket tarafından 2022 yılında yurt içi toplam otomotiv pazarı satışlarının 790.000 adet seviyelerinde
gerçekleşeceğinin, ve şirketin Skoda hariç 90.000 bandında satış adedine ulaşmasının beklendiği açıklandı.
EPLAS - MZHLD – MZHLD tarafından 2.750.000 adet EPLAS payının Borsa’da işlem gören tipe dönüşmesi
ve piyasa aracılığıyla satılması için gerekli işlemlerin gerçekleşmesine karar verildiği açıklandı
MGROS – Nisan ayında 15 adet Migros, 16 adet Migros Jet ve 2 adet Macrocenter olmak üzere 33 adet mağaza açıldığı
belirtildi.
SUNTK – Şirket paylarının halka arzında talepler bugün, yarın ve Cuma günü toplanacak.
TAVHL –Nisan ayında şirketin işlettiği havalimanlarında iç hat yolcu sayısı 2019’a göre %15, dış hat yolcu sayısı %7 azaldı.
Ocak – Nisan döneminde şirketin işlettiği havalimanlarında iç hat yolcu sayısı 2019’a göre %22, dış hat yolcu sayısı %9
azaldı
YYLGD - Şirket paylarının halka arzında talepler bugün, yarın ve Cuma günü toplanacak.
ZRGYO - İstanbul Başakşehir’deki 76 adet bağımsız bölümün 300,1 milyon TL’ye satılması kapsamında Satış Vaadi
Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

