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Üzücü Bir Kayıp
Düne yatay başlangıç yapan BIST100 Endeksi saat 14:00'ten
sonra gelen satışlarla 16:55'de 1308.52 seviyesini gördükten
sonra gelen tepki alımları ile günü % 2.5 değer kaybı ile 1330.48
seviyesinden kapandı. İşlem hacminin düşük kalması dikkat
çekerken alıcıların yokluğu nedeniyle BIST100 dışındaki
hisselerde önceki iki gündeki gibi bu düşüş de daha fazla
kayıplara yol açtığından BIST Tüm-100 Endeksi % 5 kayıpla günü
kapattı.
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Türkiye Piyasalarında Dalgalanma Sürüyor

Avrupa ve ABD borsalarının pozitif olduğu dünün dikkat çeken
bir diğer unsuru da Altın ons fiyatının 1800 dolara yaklaşması
oldu. USDTRY'nin de 8.18e çıkmasıyla altının gram fiyatı 470 TL
ye ulaştı. 19 Şubat'ta 397 TL ye kadar inmiş olan altın
gramındaki son 2 aylık getiri % 18 ile bir yıllık mevduat faizine
eşitlendi.
Dün akşam üzerinden beri Türkiye finansal piyasalarında
gündem, Thodex kripto para platformu sahibinin siteyi kapatıp
basında yer alan bilgilere göre hesap sahiplerinin toplamda 500
milyon ile 2 milyar dolar arasında parası ile Tayland’a kaçması
oluşturuyor. Türkiye’de bugün binlerce yatırımcının büyük kaybı
var. SPK ve BDDK düzenlemelerinin olmadığı bu alanda
yatırımcıların bu kaybının telafisi nasıl olacak, izleyeceğiz.
Bugünün gündeminde; 14:00’de son TCMB Toplantısının
açıklanacak özeti ve 14:45’de Avrupa MB Toplantısı Sonrasında
15:30’da ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları öne
çıkacak.
Dün akşam Türkiye’nin F35 programından çıkarıldığı ABD
tarafından resmen duyurulurken 24 Nisan Cumartesi günü
başkan Biden’in “Ermeni soykırımı” ifadesini kullanacağına ilişkin
basındaki açıklamalar dikkat çekiyor.
Bu sabah itibariyle
USDTRY akşam kapanışına göre % 1 yukarı çıkmış durumda.
Tüm yatırımcıların
bayramını kutlarız.
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22 Nisan Perşembe

10:00 Tuketici Güven Endeksi
14:00 Son TCMB Toplantısı Özeti
14:30 Finansal Hizmetler Güven Endeksi
14:45 Avrupa MB Toplantısı Sonucu
15:30

ECB

Başkanı

Christine

Lagarde

konuşacak

BIST100 Endeksi; 1400 seviyesinin altına
düştü. . Artık 1400 seviyesi direnç. Aşağısı
ise şimdilik belirsiz olduğundan hedgeli
gitmekte fayda var.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ( 9:30 - 18:15) ( 19:00 - 23:15)

.

