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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü % 0,25'lik yükselişle tamamladı. Toplam 
işlem hacmi 17,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi % 0,39 azalırken, holding endeksi ise % 
0,26 değer kazandığı görüldü. Bugün, Yurtiçinde piyasalarda TÜİK tarafından açıklanacak olan Tüketici Fiyat 
Endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi verileri takibimizde olacak. Tüketici Fiyat Endeksi Şubat ayında, aylık bazda 
% 0,91 ve yıllık bazda ise %15,61 artış göstermişti. Mart ayı verisine dair piyasa beklentisi bir önceki aya 
göre % 1,04 ve bir önceki yılın aynı ayına göre % 16,11 artış yaşanması tahmin ediliyor. Açıklanacak olan 
veri ardından TL varlık fiyatlamalarında kısa vadede oynaklık artış gösterebilir. Üretici Fiyat Endeksi 
verisinde Şubat ayında bir önceki aya göre % 1,22 ve bir önceki yılın aynı ayına göre % 27,09 artış 
görülmüştü. Mart ayı verisine dair piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Küresel piyasalarda ABD’de 
açıklanacak olan Fabrika Siparişleri, ISM Hizmet PMI ve Hizmet PMI verileri takip edilecek. Ayrıca, Dünya 
Bankası ve IMF Bahar Toplantıları bugün başlıyor. Global piyasalarda ise birçok ülkede “Paskalya” ardından 
tatilin devam ettiği izleniyor. Bu bağlamda, işlem hacimlerinde zayıf seyri devam edebilir. Sabah saatlerinde 
Asya seansında işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmelerinin birçoğunda kısa vadede risk 
iştahında yaşanan toparlanma eğiliminin fiyatlama davranışları üzerinde olumlu yansımaları izleniyor. Bu 
bağlamda, BİST-100 endeksinin yeni işlem gününe yatay bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz. 

Teknik olarak değerlendirdiğimizde; endeksin psikolojik seviyesi olan 1430 değeri üzerinde kalıcılık 
sağlaması durumunda kısa vadede 1442-1460 direnç bölgesine doğru hareket hız kazanabilir. Olası, bu 
seviye altına geçilmesi durumunda ise kısa vadede 1422-1412 destek bölgesi olarak izlenebilir.  
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