
           

Borsalarda Fed Baskısı Hissedilmeye Başladı 

Borsa Istanbul Cuma günü %3,30 düşüşle 2.472,50 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 53 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks 

gün içi en yüksek 2.561,00 seviyesini görürken en düşük 2.465,51 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow 

Jones %2,82, S&P 500 %2,77 ve Nasdaq %2,55 düşüşle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 1,39 düşüş gösterirken, 

CAC 40 yüzde 1,99 ve DAX yüzde 2,48 düşüş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir seyir gözleniyor. 

Küresel gelişmelere baktığımızda koronavirüs salgını dünyanın büyük bir bölümünde gündemden düşse de Çin’de salgın artan 

can kayıpları ve daha sert tedbirlere yol açmaya devam etmekte. Bu durum yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalarda risk 

iştahının düşmesine yol açtı. Çin’de salgının ilerlemesi petrol fiyatlarını olumsuz etkilemekte. Dünya’nın en büyük petrol ithalatçısı 

Çin’de kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesi talebin gerileyeceğine yönelik endişeleri artırdı. Brent petrol bu sabah 102 dolar 

seviyesinden işlem görmekte.  

TCMB,  kredi büyümesini kontrol altına almak ve dövizden liraya geçişi teşvik etmek için bir dizi zorunlu karşılık tedbiri açıkladı. 

TCMB cumartesi günü yaptığı açıklamada KOBİ, esnaf, ihracat-yatırım, tarımsal krediler hariç tutulmak üzere ticari nakit kredilerin 

zorunlu karşılığa tabii tutulduğunu belirtti. Bu kapsamda bankalar 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren dörder haftalık dönemlerde 

kullandırılan ticari kredilerin %10’ununa zorunlu karşılık olarak ayıracak. TCMB'nin aldığı zorunlu karşılık değişikliği kararı ile kredi 

maliyetlerinin yükselmesi bekleniyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan'ın 

görüşmede, tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması 

gerektiğini söylediği belirtildi. Diğer yandan Ukrayna ve Türkiye ortak İHA üretecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Arestoviç, Türkiye 

ile Ukrayna’nın ortak yapacağı dronların Kiev’de üretileceğini, yıl sonuna kadar da Ukrayna’da olacağını söyledi. 

Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi aynı zamanda Kabine toplantısı takip edilecek. Yurt dışında 

ise Almanya Ifo verisi açıklanacak. 
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 3,30 düşüşle 2.472,50 seviyesinde tamamladı. Endekste 7 hisse yükselirken 93 hisse 
düşüş gösterdi. 52,96 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %3,65, sınai endeksi ise, %3,49 düşüş 
gösterdi. Majör merkez bankası yetkililerinden gelen faiz açıklamaları sonrası dünya borsalarında sert satış baskısı yaşandı. 
Bugün BBVA’nın GARAN için pay geri alım teklifini 15 TL’ye çıkarması bankacılık endeksini destekleyebilir. Teknik olarak 
baktığımızda 2.500 ve 2.485 güçlü destek seviyelerinin altında kapatan endeks, 2.500 seviyesinin altında kaldığı sürece 
satış baskısı devam edebilir. Geri çekilmenin devam etmesi durumunda 2.450 seviyesi ilk güçlü destek seviyesi olarak 
karşımıza çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise, 2.500 seviyesi takip ediliyor olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde 
yukarı yönlü hareketlerde 2.485 ve 2.500 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.450 ve 
2.435 destek seviyeleri önem arz ediyor.         
 
Dirençler: 2.485 / 2.500 / 2.510 
Destekler: 2.450 / 2.435 / 2.420 

 

Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 4,55 düşüşle 2.750,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem 

günü en yüksek 2.880,50 seviyesini görürken en düşük ise, 2.745,00 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda 2.850 

destek seviyesinin kırılmasıyla satışlar hızlanırken kontrat,  gün içinde gördüğü en düşük seviyeye yakın bir bölgeden kapattı. 

Kontratta aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 2.720 seviyesi ilk güçlü destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 

2.720 seviyesine doğru geri çekilmelerde tepki alışları görülebilir. Kontratta toparlanma görülmesi durumunda ise, 2.775 

seviyesi ilk güçlü direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.760 ve 

2.775 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.740 ve 2.720 destek seviyeleri önem arz ediyor.        

Dirençler: 2.760 / 2.775 / 2.790 
Destekler: 2.740 / 2.720 / 2.700 
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,31 yükselişle 14,8000 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,8126 TL 

seviyesini görürken en düşük 14,7424 TL seviyesini gördü. Fed’den gelen açıklamalar dolar endeksini ve ABD 10 yıllık tahvil 

faizlerini yukarıda tutmaya devam ediyor. Bu gelişmelere rağmen kontrat güçlü görünümünü koruyarak sınırlı hareketini 

sürdürüyor. Teknik olarak baktığımızda Cuma günü belirttiğimiz üçüncü direnç seviyesinden kapatan kontratta, yukarı yönlü 

hareketin devamı açısından 14,80 TL seviyesi önemli. Kontrat, 14,80 TL seviyesinin üzerinde kalıcı olursa 14,85 TL seviyesi 

test edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, 14,77 TL ilk destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler 

çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,85 ve 14,88 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü 

hareketlerde 14,77 ve 14,75 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.     

 

Dirençler: 14,85 / 14,88 / 14,90 

Destekler: 14,77 / 14,75 / 14,73 

 

Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,62 düşüşle 1.933,55 seviyesinde tamamladı. Ukrayna Devlet 

Başkanı Zelenskiy’nin ‘’referandumlar yapılırsa müzakerelerden çekiliriz’’ yönündeki açıklamalar altını bir miktar desteklese de 

Fed’den gelebilecek şahin tonda açıklamalar altında aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda 

kontrat Cuma günü 1.955 dolar olan destek seviyesine kadar yükselse de risk iştahının azalmasıyla birlikte gün içinde 1.930 

dolar seviyesinin altını test etti. Bugün geri çekilmenin devam etmesi durumunda 1.925 dolar seviyesi güçlü destek seviyesi 

olarak karşımıza çıkıyor. 1.925 dolar seviyelerinden tepki alışları görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.945 dolar seviyesi 

test edilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.940 ve 1.945 dolar direnç seviyeleri olarak 

karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.930 ve 1.925 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.   

  

Dirençler: 1.940 / 1.945 / 1.950 

Destekler: 1.930 / 1.925 / 1.920 
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CCOLA: Coca Cola İçecek, Ankara'da 172,4 milyon TL bedelle taşınmaz sattı. 

HLGYO: Halk GYO, Halkbank'tan Antalya'da bulunan arsayı 200 milyon TL bedelle satın aldı. 

OZKGY: Özak GYO'nun İnt-er Yapı ile girdiği Emlak konut ihalesi Şirket lehine sonuçlanmadı. 

DERHL: Derlüks Yatırım Holding iştiraki Toprak Yenilenebilir Enerji, İzmir, Seferihisar, Tepecik Mahallesinde kurulmuş 

olan toplam kapasitesi 2.381 MWp olan Durukan GES ve ZMM GES Güneş Enerjisi Santrallerinin 3,27 milyon dolar 

bedelle satın alınmasına karar verdi. 

ESCOM: Escort Teknoloji iştiraki Alesta Elektronik, Wears Yazılım Danışmanlık'a 4 milyon TL değerleme üzerinden 

yüzde 10 pay karşılığı iştirak edilmesine karar verdi. 

BRLSM: Birleşim Mühendislik, Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Projesi sözleşmesi sürecinin iptal edildiğini açıkladı. 

TSGYO payında 25/04/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir 

İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin 

uygulanacağı son tarih 24/05/2022'dir. 

DESA, KRSTL ve OYYAT payları 25/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/05/2022 tarihli işlemlere (seans 

sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. 

DAGHL payları 25/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/05/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek 

fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek. 

ATLAS payları 25/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/05/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir 

paketi tedbiri ile işlem görecek. 
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