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ŞAHİN FED KÜRESEL PİYASALARA SATIŞ GETİRDİ
Borsa Istanbul dün %0,64 yükselişle 2.326,29 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 54,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks
dün gün içi en yüksek 2.343,49 seviyesini görürken en düşük 2.303,67 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de
Dow Jones yüzde 0,80, S&P 500 yüzde 1,26 , Nasdaq yüzde 2,26 düşüşle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 0,72
yükselirken, CAC 40 yüzde 1,28 ve DAX yüzde 0,65 düşüş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda, Avrupa Birliği tarafından Rusya’ya yönelik beşinci yaptırım paketi olarak Rusya’dan gelen
kömüre yılda 4 milyar euro değerinde bir ithalat yasağı konulacak. Bununla birlikte Rusya’nın en büyük ikinci bankası olan VTB’nin
de aralarında bulunduğu 4 önemli Rus bankasına tam işlem yasağı, Rus gemilerinin ve Rus tarafından işletilen gemilerin AB
limanlarına erişimi de yasaklanacak. Putin misilleme olarak Rusya’nın tarım ihracında “dost olmayan ülkeleri” yakından takip
etmesi gerektiğini belirtti.
ABD'de hizmet sektörü Mart ayında istihdam ve siparişlerdeki artışla birlikte toparlandı. ISM hizmet endeksi Şubat'taki 56.5
seviyesinden 58.3'e yükseldi.
Fed’in yükselen enflasyon karşısında faiz artırımlarını hızlandırıp hızlandırmayacağı tartışılırken Fed’in başkan yardımcısı olmayı
bekleyen üyesi Lael Brainard’dan şahin açıklamalar geldi. Brainard Fed’in 9 trilyon dolarlık bilançosunu geçmiş dönemlere göre
hızla küçültüleceğini açıkladı. Brainard’a göre bilanço küçültmeleri Fed üyelerinin tahminlerinde ortaya konan faiz projeksiyonu
çerçevesinde planlanan sıkılaşmaya katkı verecek. Brainard, Fed yorumcuları tarafından güvercin bir üye olarak görülmekteydi.
Daha şahin kanattaki Kansas City Fed Başkanı Esther George da sıkılaşmanın dozunun artırılabileceği görüşünde. Fed’in daha
şahin bir ton belirlemesiyle küresel piyasalardan hisselerden tahvillere geniş çaplı bir satış dalgası yaşandı
Yurt içi gelişmelere baktığımızda Türk Lirası reel döviz kuru endeksi, son aylardaki yükselişini mart ayında da devam ettirdi ve
yüzde 0,2 arttı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 4. toplantısı sona erdi. Toplantısı sonrasında gıda arz güvenliğini sağlamak
amacıyla yeni politikalar oluşturulup fahiş fiyat artışlarına karşı tüm paydaşların koordineli bir şekilde hareket ederek enflasyonla
mücadelenin sürdürüleceğine dair masajlar vardı.
Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında Almanya fabrika siparişleri, İngiltere inşaat PMI verileri takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,64 yükselişle 2.326,29 seviyesinde tamamladı. Endekste 54 hisse yükselirken 41 hisse
düşüş gösterdi. 54,36 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,31 düşerken, sınai endeksi ise %0,59
yükseliş gösterdi. Jeopolitik belirsizliklere karşın enflasyon fiyatlamasıyla yükselişini sürdüren endeks, dünya borsalarından
pozitif ayrışmaya devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda hacminde desteklediği yükseliş trendine devam eden endekste
bugün 2.340 direnç seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 2.340 seviyesinin üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü hareketlerin
devamı beklenilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, dünde test edip destek bulduğu 2.300 seviyesinden tepki alışları
görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.340 ve 2.350 direnç seviyeleri olarak karşımıza
çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.315 ve 2.300 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.340 / 2.350 / 2.360
Destekler: 2.315 / 2.300 / 2.290
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,05 yükselişle 2.630,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.2665,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.610,50 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda %61,8
Fibo seviyesi olan 2.638 seviyesinin üzerinde tutunamayan kontrat gün içinde 2.610 seviyelerine kadar geri çekildi. Kontratta
yukarı yönlü trendin devamından bahsedebilmemiz için 2.638 seviyesinin üzerinde kalıcı olması önemli olacak. Olası aşağı
yönlü hareketlerde ise, 2.600 seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir. Kontratta teknik göstergeler olumlu sinyal vermeye
devam ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.650 ve 2.670 direnç seviyeleri olarak karşımıza
çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.625 ve 2.600 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.650 / 2.670 / 2.680
Destekler: 2.625 / 2.600 / 2.590
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2020

Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,03 yükselişle 14,9649 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,9745 TL
seviyesini görürken en düşük 14,9110 TL seviyesini gördü. Kontrat dolar endeksinin 99,3, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde
2,5 seviyelerine kadar yükselmesine karşın 14,90 – 15 TL arasındaki yatay seyrini koruyor. Bugün yurtiçinde veri alkışı zayıf
ABD’de ise Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda yatay
hareketini sürdüren kontrat, geri çekilmelerde 14,90 seviyesinden destek bulurken yukarı yönlü hareketlerde ise, 14,98 TL
seviyesinden satış baskısı geliyor. Kontrat 14,90 – 15 TL kanalını ne tarafa doğru kırarsa o tarafa doğru olan hareketler
hızlanabilir. Kontratta teknik göstergeler olumsuz sinyal vermeye devam ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı
yönlü hareketlerde 14,98 ve 15,00 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,95 ve 14,90
TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 14,98 / 15,00 / 15,05
Destekler: 14,95 / 14,90 / 14,88
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,64 düşüşle 1.925,55 seviyesinde tamamladı. Kontrat jeopolitik
belirsizliklere karşın Fed’in daha şahin bir politikası izleyebileceği beklentisiyle geriledi. Fed’in daha agresif bir politika
izleyebileceği beklentisi dolar endeksini 99,5 seviyesine kadar yükselirken ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,5 seviyesinin
üzerine taşıdı. Bugün yurtiçinde veri alkışı zayıf ABD’de ise, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları takip
ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda 1.925 seviyesinden destek bulmaya devam eden kontratta aşağı yönlü hareketlerin
devam etmesi durumunda 1.900 dolar seviyeleri test edilebilir. 1.925 dolar destek seviyesinden tepki alışları gelmesi
durumunda ise tekrardan 1.942 dolar seviyeleri görülebilir. Kontratta teknik göstergeler olumlu sinyal vermeye devam ediyor.
Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.930 ve 1.935 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken
aşağı yönlü hareketlerde ise 1.920 ve 1.916 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.930 / 1.935 / 1.942
Destekler: 1.920 / 1.916 / 1.910
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AKMGY – CEOEM: VBTS kapsamında şirket paylarına 5 Mayıs’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
AKSEN: Şirketin 2022 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.2022 Beklentiler: Net Satışlar (Mn TL) 13.887 24.154
73,93%, FAVÖK (Mn TL) 2.609 5.477 109,93%, Yatırım Harcamaları (Mn TL) 2.420 1.368 -43,47%
ARMDA: Şirketin bağlı ortaklıklarından Supernet Systems Limited’in tasfiye edildiği açıklandı.
AYDEM: EPDK onayı alınan 82,15 MWm kurulu gücündeki Uşak RES hibrit projesi için ÇED Olumlu kararı verildiği
açıklandı.
BNTAS: 720 Kwp güce sahip 422.500 dolar tutarında ödemesi olan anlaşmanın GESAN ile yapıldığı ve 4 ay içinde
teslim edileceği açıklandı.
CEMAS: Şirketin bağlı ortaklığı Özışık İnşaat’ın %9,74 iştiraki HMF Makina ile %10,95 oranında iştiraki olan Sif İş
Makinaları’nın Sif İş Makinaları bünyesinde birleştiği, birleşme işleminin TTSG’de ilan edildiği açıklandı.
KONTR: Şirket ile yabancı bir müşterisi arasında üç adet Mobile substation siparişi karşılığında toplam bedeli 3,2 milyon
dolar olan sözleşme imzalandığı açıklandı.
SASA: Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulan Adana Yumurtalık’ta 116 adet
parselin toplam 4.058.685 m 2 satışı ihalesine şirketin 11 Nisan’da katılım sağlayacağı açıklandı.

