21 Nisan 2022

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR HAKİM
Borsa Istanbul dün günü %0,27 yükselişle 2.525,93 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 44 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en
yüksek 2.536,49 seviyesini görürken en düşük 2.502,43 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,71 yükselirken,
S&P 500 %0,06 ve Nasdaq %1,22 düşüşle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 0,37, CAC 40 yüzde 1,38 ve DAX yüzde 1,47
yükseliş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda para piyasalarında hem Mayıs hem de Haziran için 50 baz puanlık Fed faiz artışları fiyatlanırken Fed
üyelerinden gelen açıklamalar Mayıs'ta 50 baz puanlık artışın neredeyse kesin olduğunu göstermekte. Chicago Fed Başkanı Charles Evans
önümüzdeki iki toplantıda Fed’in önden yüklemeli sıkılaştırma yapabileceğini belirterek 50 baz puanlık faiz artırımına açık olduğunu dile getirdi.
Mayıs ayında 50 baz puanlık artış için güçlü gerekçeler olduğunu vurgulayan San Fransisco Fed Başkanı Mary Daly de yıl sonuna kadar faizlerin
yüzde 2,5 civarında görülen nötr faize süratle çıkmaları gerektiğini ifade etti.
Bej Kitap Raporu’na göre, ABD Merkez Bankası, enflasyonist baskıların güçlü kalmaya devam ettiğini, büyümeye ilişkin görünümün jeopolitik
gelişmeler ve artan fiyatların yarattığı belirsizlikle gölgelendiğini açıkladı. Raporda, çoğu bölgedeki firmaların gelecek aylarda enflasyonist
baskıların devam etmesini bekledikleri vurgulandı.
Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası, Yönetim Konseyi Üyesi Martins Kazaks bankanın enflasyon riskleri nedeniyle en erken Temmuz ayında
faiz artışı yapabileceği mesajı verdi. Euro Bölgesi'nde yüzde 7.5 ile rekor yüksek seviyedeki enflasyon nedeniyle politika yapıcıların faiz artış
mesajları da artıyor. Para piyasalarında Temmuz ayına kadar 25 baz puanlık faiz artışı yüzde 50'nin üzerinde fiyatlanıyor. Eylül ve Aralık aylarında
da 25'er baz puanlık faiz artışı bekleniyor.
Petrol fiyatları Ukrayna’daki savaş, Çin’in sert Kovid-19 tedbirleri ve ABD’de düşen stoklarla beraber tekrardan yükselişe geçerek 108 dolara
yakın seviyeden fiyatlanıyor. ABD’de petrol envanteri 8,02 milyon varil ile Ocak 2021’den bu yana en hızlı haftalık düşüşü yaşadı. Avrupa
Birliği’nin Rus petrolü ithalatı yasaklamasına daha da yaklaşması da fiyatları etkileyen bir başka faktör olarak göze çarpıyor.
Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında Fed başkanı Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in
konuşmalarının yanı sıra, Euro Bölgesi enflasyonu da takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,27 yükselişle 2.525,93 seviyesinde tamamladı. Endekste 59 hisse yükselirken 38
hisse düşüş gösterdi. 44,22 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,67, sınai endeksi ise, %0,07
yükseliş gösterdi. Endeksteki sert yükselişin ardından fiyatların oturmaya çalıştığını görüyoruz. Endekste, önümüzdeki
süreçte ilk çeyrek bilançolarının ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Teknik olarak baktığımızda dün bahsettiğimiz güçlü
destek seviyesi olan 2.500 seviyesine doğru geri çekilmeler olsa da endeks, 2.500 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam
ediyor. Bir süredir yatay hareket eden endeks, 2.500 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketini devam
ettirmesi beklenilebilir. Olası 2.500 seviyesinin altına doğru geri çekilmelerde ise, satış baskısı hızlanabilir. Yaşanan
gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.535 ve 2.550 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü
hareketlerde 2.510 ve 2.500 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.535 / 2.550 / 2.560
Destekler: 2.510 / 2.500 / 2.490
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,29 yükselişle 2.844,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.856,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.808,75 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda gün içi
geri çekilmelerde 2800 seviyesinden destek bulan kontratta yukarı yönlü trendin devamı açısından 2.850 seviyesi takip
ediliyor olacak. Olası geri çekilmelerde %78,6Fibo bölgesi olan 2.812 seviyesi ilk güçlü destek seviyesi olarak karşımıza
çıkıyor. Kontratta teknik göstergeler yorulma sinyalleri verse de olumlu görünümünü koruyor. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.850 ve 2.860 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde
2.830 ve 2.812 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.850 / 2.860 / 2.875
Destekler: 2.830 / 2.812 / 2.800
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2020

Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,01 yükselişle 14,7270 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,7333 TL
seviyesini görürken en düşük 14,3000 TL seviyesini gördü. Dolar endeksi sınırlı geri çekilse de 100 seviyesinin üzerinde
tutunması, yatay olarak hareket eden kontratta yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Bugün ABD işsizlik haklarından
yararlanma başvuruları ve Fed başkanı Powell’ın konuşması takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda 14,73 TL
seviyesinden satış baskısı devam eden kontratta, 14,73 TL seviyesinin aşılması durumunda 14,78 TL seviyeleri test edilebilir.
Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, 14,70 TL seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Kontratta teknik
göstergeler karışık sinyal veriyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,73 ve 14,75 TL direnç
seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,70 ve 14,68 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 14,73 / 14,75 / 14,78
Destekler: 14,70 / 14,68 / 14,65
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,13 yükselişle 1.958,15 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksindeki
ve ABD 10 yıllık devlet tahvili faizindeki geri çekilme sonrası kontrat gün içinde gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir noktadan
kapattı. Bugün ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve Fed başkanı Powell’ın konuşması takip ediliyor olacak.
Powell’dan gelebilecek şahin tondaki açıklamalar kontrat üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Teknik olarak baktığımızda
gün içinde dün belirttiğimiz ara destek seviyesi olan 1.940 dolara kadar geri çekilen kontrat, 1.950 dolar seviyesinin üzerinde
tutunabilirse 1.970 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1.940 dolar seviyesi güçlü destek bölgesi olarak
karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bugün haber akışına bağlı olarak sert fiyat hareketleri görülebilir. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.960 ve 1.965 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü
hareketlerde ise 1.955 ve 1.950 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.960 / 1.965 / 1.970
Destekler: 1.955 / 1.950 / 1.940
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ORCAY: Orçay, İstanbul Başakşehir'de bulunan şubesinin kapatılmasına karar verdi.
ASUZU payları 21/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/05/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir
paketi tedbiri ile işlem görecek.
AVGYO, EDATA ve HUNER payları 21/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/05/2022 tarihli işlemlere (seans
sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

