
           

10:00 Almanya ** GFK Tüketici Güven Endeksi -7,8 -6,8 Şubat

10:30 Türkiye *** TCMB Enflasyon Raporu - - Ocak

16:30 ABD *** Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) 0,4% 0,8% Aralık

16:30 ABD *** Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) 5,5% 2,3% 4.Çeyrek

18:00 ABD *** Askıdaki Konut Satışları (Aylık) -0,2% -2,2% Aralık

Borsada Hisse Bazlı Hareketler Devam Ediyor 

Borsa İstanbul dün %0,14 yükselişle 2.233,30 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 34,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün günü içi 

en yüksek 2.245,03 seviyesini görürken en düşük 2.220,79 seviyesini gördü. Ilımlı petrol fiyatları, Fed’in sıkılaştırma süreci ve Rusya-Ukrayna 

savaşı gelişmeleri gölgesinde Asya hisse senetleri piyasaları karışık bir görünüm sergilerken ABD vadelileri yükseliyor. Japonya ve Çin 

borsalarında günlük kayıpların silinmesiyle MSCI Asya Pasifik endeksi toparlanıyor. Yazının yazıldığı sıralarda Çin Shangai %0,61 yükselirken 

Japon Nikkei %0,36 düşüşte. Perşembe günü endekslerin sert düşüşünün ardından Amerikan vadelileri artıda açılışa işaret ediyor. Perşembeyi 

%1,6 ekside kapatan S&P 500 vadelileri %0,4 yükseliyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği ABD 2-10 yıl getiri farkı terse yakın seviyesini 

korurken 10 yıllık ABD getirisi beş baz puan yükselişle %2,39’a çıktı. Bloomberg Dolar Endeksi %0,1 yükseliyor. TL ise yatay. Dolar/TL sabah 

saatlerinde 14,65-14.66 seviyeler,nde hareket ediyor. 

Küresel gelişmelere baktığımızda, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeler ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Putin, 1 Nisan’dan 

itibaren Rusya ekonomisine yaptırımlar uygulayan ‘hasım ülkelerin’ bugünden itibaren Rus doğalgazını almak için Rus bankalarında ruble hesabı 

açmaları ve ödemeyi ruble ile yapmalarını öngören bir kararname imzaladı. Rus lider söz konusu ülkelerin yeni ödeme koşullarını yerine 

getirmemeleri durumunda gaz sözleşmelerinin iptal edileceğini de ekledi. Avrupa Merkez Bankası Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve Avrupalı 

şirketlerin tetikte beklediği gaz akışının kesilmesi ihtimali ile hızla artan enerji fiyatları nedeniyle beklenenden daha erken faiz artışına gitmek 

zorunda kalabilir. Para piyasaları ECB’nin Temmuz 2022’de 20 baz puan artırım ile ilk faiz artışına gitmesine yüzde 90 ihtimal veriyor. Yıl sonuna 

kadar ise 65 baz puan faiz artırımı olabileceği fiyatlanıyor. 

ABD yönetimi, Rusya'nın teknoloji sektörünü hedef alarak aralarında Rusya’nın en büyük mikroelektronik üreticisi olan Mikron'un da bulunduğu 

21 kurum ve 13 kişiyi yaptırım listesine ekledi. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), 2022 yılı küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,2'den yüzde 3,6'ya 

indirdi. Enflasyonun bir politika sorunu olarak öne çıktığı, yükselen doların oranlarının finansal koşulları sıkılaştıracağı, büyümeyi ılımlaştıracağı 

ve diğer ekonomileri etkileyeceği ifade edildi. 

Yurt İçi gelişmelere baktığımızda dün haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. TCMB rezervleri, 25 Mart haftasında brüt 862 milyon dolar, 

nette ise 1,24 milyar dolar geriledi. Dün açıklanan ekonomik verilere baktığımızda ise geçen şubat ayında ihracat yüzde 25; ithalat yüzde 44,5 

artış kaydetti. Şubatta dış ticaret açığındaki artış yüzde yüzde 135 olurken, yılın ilk ayı toplamında dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine 

göre yüzde 183 arttı. 

Türk Lirası mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile stopaj indirimlerinde 

süre 3 ay daha uzatılarak 30 Haziran 2022 tarihine kadar devam edilmesine karar verildi.  

Bugün yurt dışında Euro Bölgesi PMI ve enflasyon, ABD tarım dışı istihdam, işsizlik oranı verileri takip edilecek. 
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10:00 Türkiye *** İmalat PMI - 50,4% Mart

10:55 Almanya *** İmalat PMI 57,6 57,6 Mart

11:30 İngiltere *** İmalat PMI 55,5 58,0 Mart

12:00 Avrupa Bölg. *** Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) 6,6% 5,9% Mart

15:30 ABD *** Tarım Dışı İstihdam Değişimi 490Bin 678Bin Mart

15:30 ABD *** İşsizlik Oranı 3,7% 3,8% Mart

15:30 ABD ** Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) 0,4% 0,6% Mart

17:00 ABD *** ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi 59,0 58,6 Mart
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,14 yükselişle 2.233,30 seviyesinde tamamladı. 34,46 milyar TL işlem hacminin oluştuğu 
günde bankacılık endeksi %0,61 düşerken, sınai endeksi %0,40 yükseliş gösterdi. Dünya endekslerinden pozitif ayrışmaya 
devam eden endekste, doğalgaza yapılan zam ve Rusya’nın yaptırımlara karşı attığı adımlar aşağı yönlü baskı oluşturabilir. 
Buna karşın dün BBVA teklifinin onaylanmasının, bankacılık endeksinde olumlu yansımalarını görebiliriz. Teknik olarak 
baktığımızda güçlü destek bölgesi olan 2.200 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam eden endeks, bu seviyenin üzerinde 
kaldığı sürece %78,6 Fibo seviyesi olan 2.260 seviyesine doğru bir hareket görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise, dün 
bahsettiğimiz ve destek olarak çalışan 2.220 seviyesinden tepki alışları görülebilir.  Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı 
yönlü hareketlerde 2.240 ve 2.250 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.220 ve 2.210 destek 
seviyeleri önem arz ediyor.   
 
Dirençler: 2.240 / 2.250 / 2.260 
Destekler: 2.220 / 2.210 / 2.200 

 

Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,01 düşüşle 2.533,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem 

günü en yüksek 2.556,25 seviyesini görürken en düşük ise, 2.502,00 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda kontrat, 

gün içinde 2.500 seviyesine doğru geri çekilse de %50 Fibo seviyesi olan 2.516,5 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam 

ediyor. Kontrat, 2.516,5 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü trendin devamı beklenilebilir. Risk algısında yeni 

haber akışıyla birlikte ise, gün içi bozulmalar görülebilir. Kontratta MACD ve RSI olumlu görünümünü koruyor. Yaşanan 

gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.540 ve 2.560 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü 

hareketlerde 2.517 ve 2.500 destek seviyeleri önem arz ediyor.        

 

Dirençler: 2.540 / 2.560 / 2.570 

Destekler: 2.517 / 2.500 / 2.485 
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,04 düşüşle 14,9621 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,9950 TL 

seviyesini görürken en düşük 14,9070 TL seviyesini gördü. Jeopolitik risklerin yükselmesiyle birlikte dolar endeksi tekrardan 

98,5 seviyesine doğru yaklaşması kontratta baskı oluşturmaya devam ediyor. Bugün yurtiçinde veri akışı zayıf yurtdışında 

ise, ABD Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verileri takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda takip ettiğimiz kısa 

vadeli ortalamaların altında hareket eden kontratın 14,90 TL seviyesinin üzerinde tutunduğu görülüyor. 14,90 TL seviyesinin 

üzerinde kaldığı sürece geçmekte zorlandığı 15 TL seviyelerine doğru yükseliş görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde 

yukarı yönlü hareketlerde 15,00 ve 15,05 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,90 ve 

14,85 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.     

 

Dirençler: 15,00 / 15,05 / 15,10 

Destekler: 14,90 / 14,85 / 14,82 

 

Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,19 yükselişle 1.943,00 seviyesinde tamamladı. ABD’nin Rusya’ya 

olan yaptırımları genişletmesi ve Rusya’nın rus gazı için ruble ile ödeme yapılmaması durumunda sözleşmelerin iptal 

edileceğini belirtmesi jeopolitik riski artırdı. Bugün AB ve Rusya arasındaki gelişmeler takip ediliyor olacak. Teknik olarak 

baktığımızda 1.925 – 1.955 dolar kanalında hareket eden kontratta, olası yükselişlerde 1.955 dolar seviyesinden satış baskısı 

görülebilir. Teknik göstergelerin karışık sinyal vermeye devam ettiği görülürken Momentum 100 seviyesinin üzerine çıkarak 

olumlu görünümünü sürdürüyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.945 ve 1.950 dolar direnç 

seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.940 ve 1.935 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.   

 

Dirençler: 1.945 / 1.950 / 1.955 

Destekler: 1.940 / 1.935 / 1.930 
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GESAN: Gesan Girişim Elektrik, AKEDAŞ'ın ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede birinci oldu. 

TCELL: Turkcell, geri alım azami fon tutarının 750 milyon TL'ye artırılmasına karar verdi. 

KORDS: Kordsa, Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation - "IFC") ile 3 yılı geri ödemesiz 5 yıllık 

110 milyon ABD doları kredi kullanmak üzere sözleşme imzaladı. 

KONTR: Kontrolmatik, bağlı ortaklığı Progresiva Enerji'nin yüzde 5'ini satmaya karar verdi. 

AKSEN: Aksa Enerji, %100 oranındaki bağlı ortaklığı Aksa Aksen Enerji'nin Gürcistan'dan elektrik enerjisi ithalatı yapmak 

amacıyla TEİAŞ ve EPDK'ya yapılan başvurusunun onaylandığını açıkladı. 

LIDER: LDR Turizm A.Ş.'nin (Şirket) 20.400.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin 

sermayesini temsil eden 66.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota 

alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 04/04/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 18,65 TL/pay baz fiyat ve sürekli 

işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. 

SAHOL: Sabancı Holding'in Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret AŞ (PHILSA) ve Philip 

Morris SA Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış AŞ (PMSA) nihai devir bedeli 373,6 milyon TL ek ödemeyle birlikte 

3,12 milyar TL'ye yükseldi. 

MIATK: Mia Teknoloji payları bugünden itibaren Yıldız Pazar'ad işlem görmeye başlayacak. 

AKFGY ve GZNMI paylarında 01/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) 

kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda 

tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam 

edecektir. 

MAALT payları 01/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa 

satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. 

AYCES payları 01/04/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir 

paketi tedbiri ile işlem görecektir. 
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