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FED YETKİLİLERİNDEN 50 BAZ PUANLIK ARTIŞA DESTEK
Borsa Istanbul dün günü %0,63 yükselişle 2.188,81 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 33,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün
gün içi en yüksek 2.188,81 seviyesini görürken en düşük 2.146,32 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones
yüzde 0,74, S&P 500 yüzde 1,13, Nasdaq yüzde 1,95 yükselişle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 0,46 ,CAC 40 yüzde
1,17, DAX yüzde 1,02 yükselişle gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı bir seyir gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda, Rusya-Ukrayna savaşı ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir
Zelenskiy, Rusya ile devam eden müzakerelerin zor ve tartışmalı sürdüğünü, müzakerelerin her gün yapıldığını "Müzakereler çok zor ve
bazen tartışmalı şekilde devam ediyor ancak adım adım ilerliyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,
ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa ziyaretinde NATO liderleri ve müttefikleriyle 3 temel
madde üzerine odaklanacağını belirterek, "Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımın bir sonraki aşamasının görüşüleceğini" açıkladı. Ukrayna'yı
zor günlerin beklediğini ve bu savaşın kolay ve hızlı bitmeyeceğini ifade eden Sullivan, “Başkan Biden, Ukrayna halkının kendilerini
savunmasına yardımcı olmak, Rusya'ya yaptırımlar yüklemek ve batılı müttefikleri güçlendirmek gibi müttefiklerimizle bir arada kalmamızı
sağlamak için Avrupa'ya seyahat ederek güçlü bir mesaj gönderecek" dedi.
Powell’ın Mayıs’ta 50 baz puanlık faiz artışı değerlendirmesine diğer Fed yetkililerinden destekler geliyor. Güvercin duruşu ile öne çıkan San
Francisco Fed Başkanı Mary Daly, “Sağladığımız destekleri geri çekmeye başlamanın zamanı geldi” derken, Cleveland Fed Başkanı Loretta
Mester 50 baz puanlık bir faiz artışının değerlendirilmesi gerektiğini ve faizleri yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 2,5’e çıkarma taraftarı
olduğunu söyledi.
Yurt İçi gelişmelere baktığımızda Kur korumalı mevduat sistemine ilişkin yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, vade sonunda tasarrufunu döviz
olarak değerlendirenlerden vergi alınmayacak. Düzenlemeye göre, binde iki olan kambiyo gider vergisi, kur korumalı mevduat hesaplarında
0 olarak uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, “Son küresel gelişmeler Türkiye'nin AB
üyesi olmasının katma değerini yeniden ortaya koymuştur. AB'nin artık üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine
süratle başlamasını bekliyoruz." Açıklamalarında bulundu.
Bugün yurt içinde tüketici güveni, İngiltere’de enflasyon ve perakende satışlar, ÜFE, ABD yeni konut satışları ve Powell’ın konuşmaları takip
edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,63 yükselişle 2.188,81 seviyesinde tamamladı. Endekste 85 hisse yükselirken 11 hisse düşüş
gösterdi. 33,30 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %1,59 yükselirken sanayi endeksi %0,1 düşüş gösterdi.
EREGL, TOASO gibi şirketlerin temettü ödemeleri nedeniyle endeksin yükselişi sınırlansa da endeksteki pozitif görünüm devam
ediyor. Bugün yurtiçinde tüketici güveni yurtdışında ise, İngiltere TÜFE verisi ve ABD Yeni Konut Satışları verisi takip ediliyor olacak.
Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü trendini sürdüren endeks güçlü destek bölgesi olan %61,8 Fibo seviyesi olan 2.146 bölgesine
kadar geri çekilse de, bu seviyeden gelen alımlarla birlikte günü gün içinde gördüğü en yüksek seviyeden tamamladı. Endeksin 2.200
seviyesinin üzerinde tutunması trendin devamı açısından önemli olacak. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.170 seviyesi ilk destek
bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.200 ve 2.210 direnç seviyeleri olarak
karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.170 ve 2.155 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.200 / 2.210 / 2.225
Destekler: 2.170 / 2.155 / 2.146
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,83 yükselişle 2.509,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.514,50 seviyesini görürken en düşük ise, 2.454,25 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda yukarı
yönlü trendini sürdürmeye devam eden kontrat, güçlü direnç bölgeleri olan 2.470 ve 2.500 seviyelerini aşmayı başardı. %50
Fibo seviyesi olan 2.516,5 seviyesine doğru hareketlerde satış baskısıyla karşılaşan kontrat, bu seviyenin üzerinde
tutunabilirse yukarı yönlü hareketinin devamı gelebilir.. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.485 seviyesinden tepki alımları
görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.517 ve 2.530 direnç seviyeleri olarak karşımıza
çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.500 ve 2.485 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.517 / 2.530 / 2.545
Destekler: 2.500 / 2.485 / 2.470
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2020

Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,07 yükselişle 14,9171 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,9347 TL seviyesini
görürken en düşük 14,8659 TL seviyesini gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB üyeliği müzakereleriyle ilgili açıklamaları ve YUVAM
hesabında yapılan değişiklik TL’yi desteklese de majör merkez bankaların faiz artırımıyla birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizinin son
yılların en yüksek seviyesine çıkması ve dolar endeksinin yüksek seyri kontrattaki aşağı yönlü hareketleri sınırlamaya devam ediyor.
Bugün yurtiçinde tüketici güveni yurtdışında ise Fed Başkanı Powell’ın Konuşması takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda
15 – 14,75 TL aralığındaki hareketini sürdüren kontrat 10 günlük üssel ortalamasının üzerinde tutunmaya devam ediyor. Olası aşağı
yönlü hareketlerde 14,87 TL seviyesi ilk destek bölgesi olarak karşımıza çıkarken yukarı yönlü hareketlerde ise 15 TL seviyesinden
satış baskısı görülebilir. Kontratta MACD olumsuz görünümünü korurken Momentum 100 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam
ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 15,00 ve 15,05 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken
aşağı yönlü hareketlerde 14,87 ve 14,84 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 15,00 / 15,05 / 15,10
Destekler: 14,87 / 14.84 / 14,80
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,73 düşüşle 1.926,10 seviyesinde tamamladı. Fed’in daha agresif
olabileceği beklentisiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizinin son yılların en yüksek seviyesine çıkması kontratta aşağı yönlü
baskı oluşturuyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler kontratın yukarı yönlü hareketi açısından takip ediliyor olacak.
Teknik olarak baktığımızda kontrat gün içinde 1.915 dolar seviyesine kadar geri çekilse de güçlü destek seviyesi olan 1.925
doların üzerinde kapattı. Kontrat 1.925 doların üzerinde tutunamaması durumunda aşağı yönlü hareketler hızlanabilir. Olası
yukarı yönlü hareketlerde ise, 1.935 dolar seviyesinde satış baskısı görülebilir. Kontratta RSI ve MACD olumsuz görünümünü
koruyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.935 ve 1.940 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza
çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.925 ve 1.915 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.935 / 1.940 / 1.950
Destekler: 1.925 / 1.915 / 1.900
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ASELS: Şirket ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemlerinin yedek parça, test altyapısı, eğitim ve destek
hizmet ihracatı ile ilgili olarak toplam bedeli 32,6 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandığı, teslimatların 18 ay
içerisinde gerçekleşmesinin planlandığı açıklandı.
FORMT: Şirket hakkında medyada yer alan Yönetim Kurul’unu hedef alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
KONTR: Şirketin en iyi teklifi verdiği 2022 Yılı Dicle EDAŞ Diyarbakır 3. Grup Tesis Yapım İşi ihales ve 2022 Yılı Dicle
EDAŞ Mardin 2. Grup Tesis Yapım İşi ihalesinin iptal edildiği açıklandı.
SMRTG: Şirket payları 24 Mart'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.
THYAO: Şirketin Tokat Yeni Havalimanı'na uçuşlarının 25 Mart'ta başlayacağı medyada yer aldı.

