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SON RUSYA-UKRAYNA GELİŞMELERİ PİYASALARI SARSTI..
Borsa İstanbul, dün %0,28 yükselişle 2.038,06 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 26,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi en
yüksek 2.060,69 seviyesini görürken en düşük 2.015,38 seviyesini gördü. Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki iki ayrılıkçı yönetimi tanıma kararı
alması küresel piyasalara yön veren en önemli başlık. Putin’in konuşmasının ardından Rus rublesi bir ara dolara karşı Mart 2020’den bu yana en
sert günlük düşüşü kaydetti ve dolar/ruble bir ara 80 seviyesini aştı. Rus hisse senedi endeksi Moex’te kayıplar bir ara %17’nin üzerine çıktı,
kapanış %11 düşüşle gerçekleşti. Bir günlük tatilin ardından işlem görmeye başlayacak olan ABD piyasalarında yazının hazırlandığı sıralarda
vadeli endeksler sert şekilde düşüyor. Asya’da Japon Nikkei 225 %1.94, Hong Kong Hang Seng %2.89 aşağıda. Asya’daki kayıplarda Pekin
yönetiminin Çinli teknoloji şirketlerine yönelik yeni kısıtlayıcı düzenlemeler hazırlığında olduğuna dair haberler de etkili oluyor. Hang Seng Teknoloji
Endeksi, Alibaba öncülüğünde bir ara %3,1 düşüş kaydetti. ABD 10 yıllık tahvil getirisi artan taleple 7 baz puan düşüşle %1,8560’a indi. Güvenli
limanlardan Japon yeni değer kazanırken, altının onsu kazançlarını korudu. Petrol fiyatları da arz endişeleri ile yükseliş kaydetti. Dolar Endeksi
96.0 seviyelerinde yatay. Dün %0,25 yükselen dolar/TL bu sabah hafif geri çekilme ile 13,67 seviyesi çevresinde işlem görüyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı iki ayrılıkçı yönetimi resmen tanıdı, Ukrayna gerilimi yeniden
tırmanışa geçti. Önceki gün jeopolitik endişeler Putin ile Biden’ın görüşmeyi prensipte kabul ettiklerinin açıklanmasıyla biraz yatışmış, ancak Rusya
bu konuda somut bir plan olmadığını duyurmuştu. Şimdi de Putin Kremlin Sarayı’nda sırayla Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından Lugansk Halk
Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan kararnameleri imzaladı. ABD ve Avrupa Birliği kararı hızlı bir şekilde kınadı. ABD Başkanı Joe Biden, ABD’li
kişi ve kurumların bu iki bölge ile tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
da Rusya’ya bu kararı nedeniyle yaptırım uygulanması çağrısı yaptı. Bir Beyaz Saray yetkilisinden edinilen bilgiye göre, ABD bugün Rusya’ya
yönelik yaptırım planlarını açıklamak üzere müttefik ve ortakları ile istişarelerde bulunuyor. Bu arada Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne Donetsk ve
Lugansk bölgelerinde “barışın korunması” talimatını verdi. ABD, Dışişleri Bakanlığı personeli ve büyükelçilik operasyonlarını Ukrayna’dan
Polonya’ya tahliye etti. Dışişleri Bakanlığı da kararın “kabul edilemez olduğunu” belirtirken, son gelişmeler çerçevesinde Türk vatandaşlarının
Ukrayna’nın doğu bölgelerinden ayrılmalarını kuvvetle tavsiye etti. BM Güvenlik Konseyi de Ukrayna krizini görüşmek üzere acil toplanma kararı
aldı.
Goldman Sachs’a göre, Ukrayna’daki gerilimin doğrudan bir çatışmaya dönüşmesi ve yaptırımların da devreye girmesi durumunda ABD’nin S&P
500 endeksi cuma günkü kapanış seviyelerinden %6 aşağı gelebilir. Pazartesi günü yayımladıkları notta stratejistler, jeopolitik gelişmelerin
öngörülmesinin ve buna göre pozisyon alınmasının zor olduğuna değinmekle birlikte, hesaplamalarını son dönemde küresel varlıkların rubleye
olan hassasiyetlerine dayandırdıklarını ifade ettiler. Notta, en kötü senaryoda, Rus rublesinin %10 düşmesiyle petrol fiyatlarının %13
tırmanabileceği, ABD gösterge tahvil getirisinin de 27 baz puan düşebileceği öngörüsüne yer verildi. Yine en kötü senaryoda, Avrupa ve Japonya
hisselerinde yaklaşık %9, ABD’nin teknoloji endeksi Nasdaq’ta yaklaşık %10 ve euro/dolar paritesinde %2 düşüş yaşanabileceği belirtildi. Kurum,
tansiyonun azalması senaryosunda ise ABD hisse endekslerinde %6 civarı bir toparlanma ve tahvil getirilerinde yükseliş yaşanacağı tahmin edildi.
Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 10:00’da şubat ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi
kapasite kullanım oranını açıklayacak. Ayrıca ABD’de de tüketici güveni verisi TSİ 18:00’de izlenecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,28 yükselişle 2.038,06 seviyesinde tamamladı. Endekste 35 hisse yükselirken 58 hisse düşüş
gösterdi. 26,59 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,20 düşerken sanayi endeksi ise %0,45 yükseliş
gösterdi. Dün Rusya-Ukrayna jeopolitik riskinde tansiyon yükselmesine karşın endeks, otomotiv hisselerinin de desteğiyle diğer dünya
borsalarına göre pozitif ayrışarak yükselişle kapattı. Dün akşam Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlıklarını tanıması,
ardından AB’nin yaptırımlarla karşılık verileceğine yönelik açıklamaları ve Putin’in Ukrayna’nın doğusuna barış gücü göndermeye karar
verdiğine dair haber akışı bugün endekste baskı oluşturabilir. Bugün Rusya-Ukrayna jeopolitik riskiyle ilgili haber akışı takip ediliyor
olacak. Teknik olarak baktığımızda kısa vadeli yükselen trendine devam eden endeksin 2.055-2.050 seviyesinin üzerinde kalıcı
olmakta zorlandığı görülüyor. Endeks daralan hareket alanında 2.050 seviyesinin üzerine atamaması durumunda 2.015 seviyeleri
tekrardan test edilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.055 ve 2.065 direnç seviyeleri olarak karşımıza
çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.025 ve 2.015 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.055 / 2.065 / 2.080
Destekler: 2.025 / 2.015 / 2.000
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Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,76 düşüşle 2.235,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.2310,75 seviyesini görürken en düşük ise, 2.219,00 seviyesini gördü. Kontrat, Rusya-Ukrayna jeopolitik
riskinin artmasıyla birlikte endeksten negatif ayrışarak akşam senasını satıcılı kapattı. Teknik olarak baktığımızda 2.225 ile
2.300 seviyeleri arasındaki hareketini sürdüren kontrat dün 2.300 seviyesinin üzerini test etse de kalıcı olamadı. 10 ve 22
günlük ortalamalarının altında kapatan kontrat 2.225 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ederse tekrardan 2.300
seviyeleri test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.200 seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan
gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.250 ve 2.265 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü
hareketlerde 2.220 ve 2.200 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.250 / 2.265 / 2.285
Destekler: 2.220 / 2.200 / 2.190
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Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,08 düşüşle 13,6960 seviyesinde tamamladı. En yüksek 13,7080 TL
seviyesini görürken en düşük 13,6614 TL seviyesini gördü. Dolar endeksinin 96 seviyesinde yatay seyretmesi kontratı
desteklerden Fed toplantısının yaklaşması ve Fed üyelerinden gelen açıklamalar kontratta yukarı yönlü baskı yaratmaya
devam ediyor. Bugün Türkiye tarafında Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güveni verisi ABD tarafında ise, Conference Board
(CB) Tüketici Güveni verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda dar banttaki hareketini devam eden kontratın,
%38,2 Fibo seviyesi olan 13,68 seviyesinin üzerinde tutunduğu görülüyor. Kontrat bu seviyenin üzerinde kalıcı olabilirse
13,73 TL seviyelerine doğru yükseliş görülebilir. Kısa vadede ise, 13,77 TL seviyesi tekrardan test edilebilir. Aşağı yönlü
hareketlerde ise, 13,65 TL seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı
yönlü hareketlerde 13,73 ve 13,77 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 13,68 ve 13,65
TL destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 13,73 / 13,77 / 13,80
Destekler: 13,68 / 13,65 / 13,60
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Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,44 yükselişle 1.905,00 seviyesinde tamamladı. Rusya’nın Donetsk ve
Luhansk bölgelerinin bağımsızlıklarını tanıması ve Putin’in Ukrayna’nın doğusuna barış gücü göndermeye karar verdiğine dair haber
akışı, jeopolitik risklere karşı en iyi koruma araçlarından biri olan altına olan talebi artırıyor. Bugün Rusya-Ukrayna jeopolitik riskiyle
ilgili gelişmeler takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda yükseliş trendine devam eden kontrat yukarı yönlü hareketin
sürdürüyor. Bugün üst kanal çizgisi olan 1.908 doların üzerinde tutunabilirse 1.910 dolar seviyesi tekrardan test edilebilir. Aşağı yönlü
hareketlerde ise, 1.898 dolar seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor. Kontratta RSI 70 seviyesinin üzerine çıkarken hacmin yükselişi
desteklememesi dikkat çekiyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.908 ve 1.915 dolar direnç seviyeleri
olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.900 ve 1.895 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.908 / 1.915 / 1.924
Destekler: 1.900 / 1.898 / 1.895
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ZOREN: Polonya'da, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığı ZES N.V.'nin %100 doğrudan hissedar olduğu, "ZES Spolka
Z.O.O." unvanlı bir şirket kurulduğunu açıklamıştır.
KRVGD: Kervan USA LLC'de %50 payı 1,6 milyon dolara alarak, tamamına sahip oldu.
DAPGM: Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin 30.020.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup
Şirketin sermayesini temsil eden 200.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi
çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 24/02/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 18,5 TL/pay baz
fiyat ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak
belirlenmiştir.

MERIT payları 22/02/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/03/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa
satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

