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PİYASALAR HAFTAYA RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİNİ İZLEYEREK BAŞLIYOR
Borsa İstanbul, Cuma günü 0,61 yükselişle 2.051,05 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 32 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi
en yüksek 2.052,50 seviyesini görürken en düşük 1.992,30 seviyesini gördü. Küresel piyasalarda ise jeopolitik riskler fiyatlamalara hâkim olurken,
Ukrayna gerginliği kendisini en çok hisse senetleri piyasaları ve petrol fiyatlarında gösteriyor. Sabah saatlerinde Asya Pasifik hisselerini takip eden
MSCI endeksi %1’in üzerinde düşüş kaydederken, Japon Nikkei 225 %2,2, Hong Kong Hang Seng ise %1,3 ile düşüşe öncülük ediyor. Enflasyon
ve sert sıkılaşma beklentileri sonucu cuma gününü %1,9 gibi sert düşüşle kapatan S&P 500 vadelileri bu sabah %0,3 yükselerek hafif bir
toparlanmaya işaret ediyor. Ukrayna’da tansiyonun tırmanmasıyla Brent petrolde 100 dolar yakınlarına kaar ulaştı. Brent nisan kontratı varil fiyatı
%1,1 yükselişle 95,47 dolara yükseldi. Petrol fiyatlarında yükselişin devamı için traderların takip ettiği en kısa vadeli iki Brent kontratı arasındaki
fiyat farkı da bir ay önceki 71 sentten 1,92 dolara yükseldi. Dolar Endeksi haftaya 960.. seviyesinde başlangıç yapıyor. Dolar/TL ise 13,50
çevresinde dar bant hareketine devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti izlenecek.
Bakan Nebati aynı etkinlikte 60 milyar liralık yeni Kredi Garanti Fonu destek paketlerini duyurdu. Nebati, 25 milyar liralık yatırım destek paketi, 25
milyar liralık ihracat destek paketi ve 10 milyar liralık işletme harcamaları destek paketi olmak üzere üç paketi devreye koyduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerinde %8 olan katma değer vergisini (KDV) %1’e indirme kararı aldıklarını açıkladı ve
“Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren %7 KDV ve %7 sektör indirimi olarak toplamda %14’lük bir indirim yapılmasını milletimiz adına
bekliyoruz” diyerek gıda üreticilerine ilave indirim için çağrıda bulundu. Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilen “Türkiye Ekonomi Modeli Yeni
Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri” tanıtım toplantısına canlı bağlantı ile katılan Erdoğan, “Enflasyonla mücadele safına herkesin katılmasını istiyoruz.
İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı fedakarlığı ve üstlendiği yükü paylaşmak herkes için milli bir görevdir. Hepimizin aynı gemide
olduğunu unutmamalıyız” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın açıkladığı temel gıda KDV indirimi pazar günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girdi. Erdoğan’dan önce toplantıda üç bacaklı ekonomi programının ayrıntılarını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyatların
daha sıkı bir şekilde denetleneceği bir sistem oluşturacaklarını, bu kapsamda enflasyonla mücadele için tim kuracaklarını duyurdu.
Öte yandan Fitch Ratings, yüksek enflasyonun da aralarında olduğu bir dizi kırılganlığa işaret ederek, Türkiye’nin ülke kredi notunu ‘BB-’den ‘B+’ya
indirerek yatırım yapılabilir seviyenin dört basamak altına, Mısır ve Bahreyn ile aynı seviyeye çekti. Fitch, Türkiye’nin kredi notu görünümünün
negatif olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna üzerine gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinden anlaşma çıkmazken,
Ukrayna krizinde en gergin haftaya giriliyor. İki lider cumartesi günü bir saati aşkın bir telefon görüşmesinde mevcut pozisyonlarının altını çizerken
görüşmelerde ilerleme sağlanamadı. Biden pazar günü ise Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiyile görüştü. Biden, Zelenskiy’e Rusya’nın saldırması
durumunda ABD ve müteffiklerinin “hızlı ve kararlı bir yanıt” vereceğini söyledi. Zelenskiy ise Biden’ı Kiev’e davet etti. Almanya Başbakanı Olaf
Scholz ise pazartesi günü Zelenskiy ile Kiev’de görüşecek, ardından Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya geçecek. Cuma günü Rusya’nın
Ukrayna’ya Çin’de düzenlenen Kış Olimpiyatları’nın bitiminden önce saldırabileceğini söyleyen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
pazar günü ise CNN’e “Çok yakında ciddi bir askeri harekatın olması için belirgin bir ihtimal var” açıklamasını yaptı. Sullivan’ın açıklamalarına yanıt
olarak Rusya tarafında ise Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov ABD’yi “eşi görülmemiş bir histeri atmosferi” yaratmakla suçladı.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,61 yükselişle 2051,05 seviyesinde tamamladı. Endekste 52 hisse yükselirken 41 hisse düşüş
gösterdi. 32,13 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,51, sanayi endeksi ise %0,33 yükseliş gösterdi. Geçen
hafta ABD TÜFE verisinin beklenenden yüksek gelmesi ve Rusya Ukrayna jeopolitik riskinin yükselmesine rağmen haftayı geçen hafta
gördüğü en yüksek seviyeden kapatan endekste Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin İngiltere ziyaretiyle birlikte yeni paket
ve KGF desteği etkili oldu. Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu düşürmesi ve ABD borsalarının haftayı düşüşle kapatması bugün endekste
negatif bir açılışa neden olabilir. Bu hafta veri akışı yoğun. Özellikle Rusya-Ukrayna jeopolitik riskine ilişkin haber akışı ve TCMB faiz
oranı takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda geçen hafta yükselişini sürdüren endeks geçen hafta gördüğü en yüksek seviye
olan 2.055 seviyesine çok yakın bir noktadan kapattı. 10 ve 22 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde seyreden endekste %50 Fibo
seviyesi olan 2.065 seviyesi önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. O bölgenin geçilmesi halinde yukarı yönlü hareketine
devam edebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.065 ve 2.080 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken
aşağı yönlü hareketlerde 2.030 ve 2.020 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.065 / 2.080 / 2.100
Destekler: 2.030 / 2.020 / 2.005
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Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,72 düşüşle 2.269,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.307,50 seviyesini görürken en düşük ise, 2.220,25 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda %38,2
Fibo seviyesi olan 2.293 seviyesinin üzerinde kalıcı olamayan kontrat, Cuma günü 2.220 seviyesine kadar geri çekildi.
Dalgalanmanın devam ettiği kontratta Momentum 100 seviyelerine doğru geri çekilirken MACD olumlu görünümünü koruyor.
Bugün 2.293 seviyesi önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkarken 2.235 seviyesi de önemli bir destek noktası olarak
görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.293 ve 2.310 direnç seviyeleri olarak karşımıza
çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.260 ve 2.245 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.293 / 2.310 / 2.325
Destekler: 2.260 / 2.245 / 2.235

14 Şubat 2022

2020

Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,38 düşüşle 13,5500 seviyesinde tamamladı. En yüksek 13,6530 TL
seviyesini görürken en düşük 13,5200 TL seviyesini gördü. Dolar endeksinin tekrardan 96 seviyesinin üzerine çıkması ve
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,9’un üzerinde seyretmesine karşın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin
İngiltere ziyaretiyle birlikte yeni paket kontratın aşağı yönlü hareketinde etkili oldu. Yastık altındaki altınların finansal sisteme
dâhil edilmesi dolarda yatay seyrin devamında etkili olabilir. Bu hafta veri akışı yoğun, bu hafta TCMB faiz kararı beklenirken
yarın AMB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda %38,2 Fibo seviyesi ve 10 günlük
ortalaması olan 13,68 TL’nin altına hareketini sürdüren kontratta 13,44 TL seviyesi güçlü destek noktası olarak karşımıza
çıkıyor. 13,44 TL seviyesine doğru olan geri çekilmeler alım olarak değerlendirilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise, 13,68 TL
seviyesi direnç olarak çalışacaktır. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 13,60 ve 13,68 TL direnç
seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 13,50 ve 13,44 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 13,60 / 13,68 / 13,72
Destekler: 13,50 / 13,44 / 13,30
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Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 1,38 yükselişle 1.861,40 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksinin
tekrardan 96 seviyesinin üzerine çıkmasına ve majör merkez bankaların daha şahin bir tutum sergileyebileceği beklentisine
karşına Rusya-Ukrayna jeopolitik riskinde tansiyonun yükselmesi savaşa karşı en iyi enstrümanlardan biri olarak görülen altına
olan talebi artırdı. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketine devam eden kontrat, 6 Ocak tarihinde başladığı yukarı
yönlü kanal çizgisine tekrar girdi. Söz konusu kanalın içinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketinin devamı beklenilebilir. 2022
yılının en yüksek noktasından kapatan kontratta Momentum, RSI ve MACD olumlu sinyal vermeye devam ediyor. Olası geri
çekilmelerde ise, 1.850 seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü
hareketlerde 1.863 ve 1.866 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.860 ve 1.855
dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.863 / 1.866 / 1.870
Destekler: 1.860 / 1.855 / 1.850
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HURGZ: Demirören Medya'nın sahip olduğu Hürriyet paylarının temsil ettiği sermaye/oy hakları oranı %79,18'den %81,21'e
yükseldi.
AYES: Ayes Çelik, Birleşik Krallık'tan 2,7 milyon dolar tutarında çelik hasır siparişi aldı.
PRKAB payları 14/02/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/03/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir
paketi tedbiri ile işlem görecek.
ACSEL ve ASUZU payları 14/02/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/03/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
KFEIN: Kafein Yazılım bağlı ortaklığı Karmasis Bilişim, SIEM (Security Information and Event Management – Güvenlik
Bilgileri ve Olay Yönetimi) Uygunluk Sertifikası aldı.

