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VERİ AKIŞI ZAYIF, KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYİRDE
Borsa Istanbul dün %1,24 yükselişle 2.345,20 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 40 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi en
yüksek 2.350,80 seviyesini görürken en düşük 2.329,06 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 0,25, S&P
500 yüzde 0,43, Nasdaq yüzde 0,06 yükselişle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 0,47, CAC 40 yüzde 0,57 ve DAX yüzde 0,52
düşüş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir gözleniyor.
ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 5 bin kişi azaldı ve başvurular 166 bin ile ölçüm setinin en düşük seviyesine geriledi.
Bu sabah ABD vadeli endeksleri ile Asya borsaları St. Louis Fed Başkanı’ndan gelen şahin açıklamalar ve Çin’deki Kovid-19 önlemlerinin etkisi
ile karışık seyrediyor. Yazının yazıldığı sıralarda bakıldığında S&P 500 ve Nasdaq 100 vadelileri fazla değişim göstermedi. Asya’da ise Japon
Nikkei 225 %0,16 yatay hareket ederken; Hong Kong Hang Seng %0,20 ekside. Çin teknoloji hisseleri Tencent Holdings Ltd.’nin online oyun
hizmet birimini kapatma kararı almasının ardından düşüyor. MSCI Dünya Endeksi bugün çok keskin hareketler yaşanmaması halinde haftayı
kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. ABD tahvil getirileri karışık, getiri eğrisi ise çarşamba günkü FOMC tutanakları sonrası dik kalmaya devam
ediyor. Dolar Endeksi 2020’den bu yana en yüksek seviyesinde işlem görüyor. Petrol fiyatları ise stratejik rezervlerden milyonlarca varilin serbet
bırakılması planları ve Kovid salgını nedeniyle Çin’den gelecek talebin düşeceği beklentisi ile düşüyor. Dolar/TL 14,73’te yatay. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası 10:00’da nisan ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını yayımlayacak.
Goldman Sachs Group Inc. ABD’de enflasyonun bu yıl %4’ün altına inmesini, hisselerde ise yükselişin görece yatay kalmasını bekliyor. Bankanın
özel varlık yönetimi eş direktörü Meena Lakdawala-Flynn, “ABD’de enflasyonun şu sıralarda tepe yaptığını düşünüyoruz. 2023’te bir resesyon
olması ihtimalinin de arttığı görüşündeyiz” dedi. Müşterilerinin sağlık, enerji, teknoloji ve gayrimenkul ile bağlantılı yatırım araçlarına yöneldiğini
belirten Lakdawala-Flynn, “Müşterilerimize, hisseler arasından fiyatlama gücü olan ve güçlü marjlara sahip isimleri seçmelerini tavsiye ediyoruz”
dedi. Lakdawala-Flynn, kripto para birimleri ile NFT’lere olan ilginin devam ettiğini de sözlerine ekledi.
Avrupa Birliği, çoğu Rus kamyon ve gemisinin Avrupa’ya girişini yasaklayan beşinci yaptırım paketini imzalarken, Ukrayna’da savaş suçu
işlendiğine yönelik haberlerin ardından ilk kez Rusya’nın enerji gelirlerini hedef alan bir karar aldı ve Rusya’dan kömür ithalatını yasakladı.
Dünyanın en büyük enerji ithalatçılarından biri olan Japonya da benzer bir adımı değerlendirdiğini duyurdu. Çin’in ise yuan ödeyerek aldığı Rus
kömür ve petrolü yola çıkıyor. Kömür siparişlerinin nisan ayında, ham petrolün ise mayıs ayında ülkeye ulaşması bekleniyor. Birleşmiş Milletler
(BM) Genel Kurulu Rusya’yı, Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı. Karara
93 ülke destek verirken, 24 ülke karşı çıktı, 58 ülke ise çekimser kaldı. Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya’yı barış
görüşmeleri konusunda ciddi olmamakla suçladı. Ukrayna ordusu Rusya’nın ülkenin doğusunda yeni bir saldırıya hazırlandığını duyurdu. ABD
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya-Ukrayna savaşının uzun ve zorlu bir süreç olacağını, diplomatik bir çözümün çok kısa
sürede sağlanmasının mümkün gözükmediğini belirtti.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,24 yükselişle 2.345,20 seviyesinde tamamladı. Endekste 77 hisse yükselirken 20 hisse
düşüş gösterdi. 39,71 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %3,63, sınai endeksi ise %0,58 yükseliş
gösterdi. ABD ile olan iyi ilişkilerin ve 3. çeyrek bilanço beklentilerinin de etkisiyle endeks, dünya borsalarından pozitif ayrışmaya
devam etti. Teknik olarak baktığımızda önceki günkü geri çekilmenin ardından yükseliş trendine devam eden endekste pozitif
görünüm devam ediyor. Endekste bugün 2.340 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks bugün 2.340 seviyesinin üzerinde
tutunursa 2.360 seviyelerinin üstü test edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.325 ve 2.315 seviyeleri önemli destek
bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 2.350 / 2.360 / 2.370
Destekler: 2.325 / 2.315 / 2.300
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,48 yükselişle 2.659,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.663,75 seviyesini görürken en düşük ise, 2.624,25 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda %61,8
Fibo seviyesi olan 2.638 seviyesinin üzerinde kapatan kontrat, bu seviyenin üzerinde kalıcı olabilirse yukarı yönlü hareketlerin
devamı beklenebilir. Kontratta bugün 3 gündür üzerine çıkmakta zorlandığı 2.665 seviyesi takip ediliyor olacak. Olası geri
çekilmelerde artık 2.638 seviyesi destek olarak karşımıza çıkarken yükselişlerde ise, 2.680 seviyesi test edilebilir. Kontratta
teknik göstergeler pozitif görünümünü koruyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.665 ve 2.680
direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.650 ve 2.638 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.665 / 2.680 / 2.700
Destekler: 2.650 / 2.638 / 2.610
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2020

Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,25 düşüşle 14,9066 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,9493 TL
seviyesini görürken en düşük 14,9050 TL seviyesini gördü. Dolar endeksindeki yükselişe karşın Türkiye’nin ABD dahil birçok
ülke ile ilişkilerini geliştirmesi ve Rusya-Ukrayna savaşındaki durduğu konum kontratı aşağı yönlü desteklemeye devam
ediyor. Teknik olarak baktığımızda günü gün içi gördüğü en düşük seviyeye yakın bir seviyeden kapatan kontrat, dün
belirttiğimiz 14,90 TL destek seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Geri çekilmenin devam etmesi durumunda ilk
destek seviyesi olarak 14,88 TL karşımıza çıkıyor. 14,88 TL’nin kırılması satış baskısını artırabilir. Olası yükselişlerde ise,
14,94 TL seviyesi ilk aşamada test edilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,94 ve 14,98 TL
direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,88 ve 14,84 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 14,94 / 14,98 / 15,00
Destekler: 14,88 / 14,84 / 14,80
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,15 yükselişle 1.935,10 seviyesinde tamamladı. Kontrat artan
enflasyon endişesi ve jeopolitik riskler nedeniyle yükselirken Fed’in agresif bir politika sergileyebileceği beklentisi yükselişi
sınırladı. Teknik olarak baktığımızda dün ara direnç olarak belirttiğimiz 1.935 dolar seviyesine yakın bir seviyeden kapatan
kontrat, yatay hareketine devam ediyor. Kontratta yukarı yönlü trend oluşumundan bahsedebilmemiz için geçmekte zorlandığı
10 günlük üssel ortalamasının üzerinde tutunması önemli olacak. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 1.920 dolar seviyesi güçlü
destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.943 ve 1.948 dolar
direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.930 ve 1.925 dolar destek seviyeleri önem arz
ediyor.
Dirençler: 1.943 / 1.948 / 1.955
Destekler: 1.930 / 1.925 / 1.920
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CMENT: Çimentaş, Ege Kırmataş Madencilik ile devralma yoluyla birleşme kararı aldı.
GZNMI: Gezinomi Seyahat, "Q Yatırım Bankası Anonim Şirketi" unvanıyla kurulacak yatırım bankasında sermaye
taahhüt ederek pay sahibi olunmasına karar verdi.
IDEAS paylarında 08/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/05/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt
takas uygulanacak.

