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PİYASALARIN DİKKATİ TARIM DIŞI İSTİHDAMDA OLACAK..
Borsa Istanbul dün günü %1,47 yükselişle 2.466,26 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 37 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en
yüksek 2.491,55 seviyesini görürken en düşük 2.460,07 seviyesini gördü. Küresel hisse senedi endeksleri de tahvil getirileri ile dolarda yaşanan
yükselişin etkisiyle düşüşe geçti. Dün S&P 500 %3,57, Nasdaq 100 %5,1 düşüşle kapandı. Asya’da tatilden dönen ve yendeki satışlardan destek
bulan Nikkei 225 endeksi %0,6 yükselirken, Hong Kong Hang Seng ile Çin CSI 300 sırasıyla %3,8 ve %2,6 ekside. Bu sabah Çin teknoloji
hisseleri, ülkedeki sıkı Kovid önlemleri ile piyasaları destekleyecek somut adımların atılmamasının etkisiyle düşüyor. Hang Seng Teknoloji
Endeksi bir ara günlük %5,5’e ulaşan bir kayıp yaşarken, düşüşlerini aralıksız 4. işlem gününe taşıdı. Yatırımcıların ABD Merkez Bankası Fed’in
politikalarını yeniden değerlendirmesiyle Nasdaq Golden Dragon China Endeksi dün %7,72 düşüş kaydetmişti. Avrupa Birliği ülkelerinin Rus
petrolünü yasaklama hazırlıkları ile ABD’nin stratejik rezervlerini yeniden artıracağını açıklamasının ardından petrol fiyatları mart ayından bu
yana ilk kez aralıksız iki haftalık yükseliş kaydetme yolunda. Hafta başından bu yana yaklaşık %4 yükselen WTI ham petrolün varili 109 Dolar’a
doğru yaklaştı. Altının onsu ise enflasyon endişelerinin tırmanmasıyla aralıksız üçüncü haftalık düşüşüne ilerliyor. Yurt dışında ABD istihdam
verileri dışında, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 10:00’da açıklayacağı nisan ayı fiyat gelişmeleri değerlendirmesini
ve 14:30’da duyuracağı reel efektif döviz kuru verisi izlenecek.
Fed ile beraner birçok majör merkez bankasının sıkılaşma hamlesi, küresel piyasalarda risk iştahını düşürür nitelikte. Haftanın son işlem gününde
dolar ve tahvil getirileri yükselirken özellikle teknoloji hisseleri öncülüğünde düşüşler hakim. Bugün gelecek tarımdışı istihdam verisi öncesinde
ABD 10 yıllık tahvil getirisi üç gündür test ettiği yüzde 3 seviyesinin üzerinde kapanırken; 30 yıllık ABD tahvil getirisi 8 baz puan artışla yüzde
3,12’ye yükseldi.
İngiltere Merkez Bankası, resesyon risklerine rağmen faiz artırımına giderek, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artışla
yüzde 1'e çıkardı. Böylece İngiltere'de faiz 2009'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye yükseldi.
ABD’de istihdam verileri TSİ 15:30’da açıklanacak. Mart ayında 431 bin kişi artan tarım dışı istihdamda 380 bin yükseliş açıklanacağı öngörülüyor.
Bloomberg Economics, rakamların, konut gibi ekonominin faiz oranına en duyarlı sektörlerinden bazılarında talebin yavaşladığını gösterebileceği
değerlendirmesini yapıyor. Bloomberg anketine göre ortalama saatlik ücretlerde aylık %0,4, yıllık %5,5 artış açıklanması bekleniyor. İşsizlik
oranının da %3,6’dan %3,5’e gerilediği tahmin ediliyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde ülkedeki işsizlik oranı 1960’lardan bu yana en düşük
seviyeye inmiş olacak.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda Tüketici enflasyonu Nisanda piyasanın aylık yüzde 6 seviyesindeki artış beklentilerine karşın yüzde 7,25
yükseldi. Yıllık tüketici enflasyonu da marttaki yüzde 61,14 seviyesinden yüzde 69,97’e çıktı.
Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, nisanda hafif düşüşle 49,2 olarak kaydedildi ve imalat
sektörünün art arda ikinci ay ivme kaybettiğine işaret etti.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,47 yükselişle 2.466,26 seviyesinde tamamladı. 36,4 milyar TL işlem hacminin
oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,57 düşerken, sınai endeksi %2,43 yükseliş gösterdi. Fed kararları sonrası piyasalar
olumlu ayrışırken dün enflasyon korkularının tekrar artmasıyla birlikte ABD piyasaları sert geri çekildi. Bugün dünya
borsalarındaki satışlar endekste baskı oluşturabilir. Teknik olarak baktığımızda gün içinde 2.490 seviyesinin üzerini test
eden endeks, günü 2.465 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Endeks yukarı yönlü trend oluşumundan bahsedebilmemiz
için 2.500 seviyesinin üzerinde kalıcı olması önemli olacak. Olası geri çekilmelerde 2.430 ve 2.410 seviyeleri güçlü destek
bölgeleri olmaya devam ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.475 ve 2.490 direnç seviyeleri
olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.450 ve 2.430 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.475 / 2.490 / 2.500
Destekler: 2.450 / 2.430 / 2.410
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Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,03 yükselişle 2.842,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.894,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.829,00 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda gün içinde
10 günlük üssel ortalamasının üzerine çıkarak 2.900 seviyelerine doğru hareket eden kontrat, gelen satış baskısıyla birlikte
aşağı yönlü formasyonun üst direnç seviyesinin hemen altında kapattı. Kontratın 10 günlü ortalamasının üzerinde tutunması
yukarı yönlü hareketlerin devamı açısından önemli olacak. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.800 seviyesi güçlü destek
bölgesi olarak çalışmaya devam ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.865 ve 2.875 direnç
seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.830 ve 2.810 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.865 / 2.875 / 2.890
Destekler: 2.830 / 2.810 / 2.800
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Mayıs ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,79 yükselişle 15,1802 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 15,1808 TL
seviyesini görürken en düşük 14,9650 TL seviyesini gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin geçmekte zorlandığı %3 seviyesinin
üzerine çıkması ve dolar endeksinin 103,9 seviyelerini test etmesi kontrattaki yukarı yönlü baskıyı artırıyor. Bugün ABD tarım
dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda, gün içinde 15 TL seviyesinin altını test
eden kontrat, geçmekte zorlandığı %61,8 Fibo seviyesi olan 15,16 seviyesinin üzerinde kapattı. Kontrat 15,16 TL seviyesinin
üzerinde kaldığı sürece 15,25 TL seviyeleri yeniden test edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 15,10 TL seviyesi ilk
güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 15,20 ve 15,22
TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 15,15 ve 15,10 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 15,20 / 15,22 / 15,25
Destekler: 15,15 / 15,10 / 15,05
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Haziran ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 1,56 düşüşle 1.893,95 seviyesinde tamamladı. Risk algısındaki
bozulma ile birlikte dolar endeksinin 104 seviyelerini zorlaması ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin geçmekte zorlandığı %3
seviyesinin üzerine çıkması sonucu kontratta geri çekilme yaşandı. Bugün ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri
takip ediliyor olacak.Teknik olarak baktığımızda kontrat yukarı yönlü destek seviyesi olan 1.893 doların altını test etse de günü
destek seviyesinin üzerinde tamamladı. Bugün ilk aşamada aşağı yönlü hareketlerde 1.885 dolar seviyesi yukarı yönlü
hareketlerde ise 1.900 seviyesi takip ediliyor olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.900 ve
1.905 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 1.890 ve 1.885 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.900 / 1.905 / 1.915
Destekler: 1.890 / 1.885 / 1.880
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PETKM: Klor Alkali ve VCM fabrikalarında geçici üretim duruşuna geçilmesine karar verdi.
YEOTK: YEO Teknoloji, depolama ve üretim kapasitesini arttırmak amacıylaTuzya'da 41,5 milyon TL bedelle arsa satın
aldı.
KLGYO: Kiler GYO, Kemerburgaz'da gerçekleştirilecek proje için Biskon Yapı ile Müteahhitlik sözleşmesi imzalanmasına
karar verdi.
GESAN: Girişim Elektrik bağlı ortaklığı Europower Enerji, Kale Enerji ile Arazi tipi Güneş Enerjisi Santrali yapılması
hususunda anlaşmaya vardı.
KONTR: Kontrolmatik liderliğindeki iş ortaklığı Kamerun'daki ihalede 19,9 milyon euro tutarında teklif ile sözleşme
imzalama aşamasına geldi.
ODAS payları 06/05/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/06/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa
satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

