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PİYASALAR HAFTAYA SARSINTILI BAŞLIYOR…
Borsa Istanbul, Cuma günü %5,46 yükselişle 1.952,40 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 35 milyar TL olarak gerçekleşti. Batılı ülkelerin
Rusya’yı dünya ekonomisinden izole edecek yaptırımlar açıklamasının ardından piyasalar sarsıntılı bir pazartesiye hazırlanıyor. Sert tedbirlerin
açıklanması sonrası offshore piyasada geçen işlemler rublenin dolara karşı %29’a yakın düşüş yaşadığına işaret ediyor. Lira dolara karşı %1,9’a
kadar gerilerken dolar/TL sabah saatlerinde 14,07’den alıcı buluyor. Dolar, yeni haftaya girilirken neredeyse tüm para birimlerine karşı değer
kazanırken euroya karşı %1 yukarıda. Güvenli liman arayışı ABD tahvillerinde de ralliye yol açıyor. 10 yıllık ABD tahvilinin getirisi yedi baz puan
düşerek %1,90’a indi. Altın ons başına 1.900 doları aştı. Petrol fiyatları ise %5 civarı yükseliyor. WTI aktif kontratı 96,5 dolar, Brent aktif kontratı
ise 102,3 dolardan alıcı buluyor. Hisse senetleri vadelileri ise sert açılışlara işaret ediyor. Euro Stoxx 50 vadelileri %4’e yakın ekside hareket ediyor.
Yazının yzıldığı sıralarda ABD vadeli endekslerinden S&P 500 %2,2, Nasdaq 100 ise %2,4 değer kaybediyor. Asya Pasifik’te kayıplara Hong Kong
öncülük ediyor, Hang Seng %1,2 aşağıda.
Rusya’nın başkent Kiev dahil Ukrayna’ya geniş çaplı saldırıda bulunması batı ülkelerini Rusya Merkez Bankası ile işlem yasağı ve SWIFT
sisteminden çıkarılmanın da dahil olduğu sert ekonomik yaptırımlara yönlendirirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yaptırımlara nükleer
caydırıcı güçlerini alarm durumuna geçirerek karşılık verdi. Hafta sonu alınan karara göre Batılı devletler bir dizi Rus bankasını, bankalar arasında
trilyonlarca dolarlık işlemin gerçekleştirilmesinde kullanılan SWIFT mesajlaşma sisteminden çıkarılması konusunda anlaştı. Karar sonrası Avrupa
Birliği Dışişleri Bakanları Rusya Merkez Bankası ile tüm işlemlerin yasaklanmasında anlaşıldığını duyurdu. Avrupa Birliği ayrıca tüm hava sahasının
Rus uçaklara kapatıldığını açıkladı ve Ukrayna’ya 450 milyon euroluk askeri yardım sağlamayı taahhüt etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
bu gelişmelerin gölgesinde ülkesinin nükleer caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirme emri verdi. Pentagon ise bu hamleyi “hesap hatası riskini
yükselten gerginliği artırıcı bir adım” olarak yorumladı. Rus ve Ukraynalı yetkililer Belarus-Ukrayna sınırında görüşmeyi kabul etti. Ancak Ukrayna
Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy görüşmelerden sonuç almayı beklemiyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, tarihi bir politika değişikliğine
giderek savunma harcamalarını GSYH’nin %2’sine çekme ve 100 milyar euroluk savunma fonu kurma kararı aldığını açıkladı. Şirketler cephesinde
ise BP, Rus petrol şirekti Rosneft ile ortaklıktan çekilerek 25 milyar dolarlık zararı bilançosuna yazacağını bildirdi.
Birçok Rus bankasının SWIFT mesajlaşma sisteminden çıkarılması uluslararası bankacılık sisteminde devasa boyutlarda ödeme güçlüğü ve kredi
limitlerin aşılması gibi birçok soruna yol açabilir. Pazar günü yatırımcılarına bir not yayımlayan Credit Suisse Group AG stratejisti Zoltan Pozsar’a
göre merkez bankaları 2008 Lehman batışı ve Mart 2020 Kovid-19 pandemi başlangıcında yaptıkları gibi para piyasalarında piyasa yapıcı olarak
rol almak durumunda kalabilir. Pozsar notunda SWIFT’ten birçok Rus bankalarının çıkarılması sonucu sistemin, Mart 2020’dekine benzer
boyutlarda ödeme yapılamaması ve limit aşımlarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Pozsar’a göre mevcut rezerv aşımları ve ters repo kanalları
para piyasalarındaki ödeme açıklarını kapama için yeterli olmayabilir, bu durumda Fed gibi bankaların devreye girmeleri gerekebilir. Pozsar,
beklediği bu durumun gerçekleşmesi durumunda bilançosunu küçültmeye hazırlanan Fed’in yeniden büyütmek durumda kalabileceğine dikkat
çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu 10:00’da Türkiye ekonomisi dördüncü çeyrek ve 2021 büyüme verilerini açıklayacak. Bloomberg anketinde 15
ekonomistin dördüncü çeyrek için medyan beklentisi olan yıllık %9 büyüme gerçekleşirse Türkiye G-20 ülkeleri arasında şu ana kadar açıklanan
en hızlı yıllık büyüme rakamına imza atacak. Türkiye birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin küresel enflasyon karşısında para politikasını
sıkılaştırdığı dönemde faizleri indirmişti. Dördüncü çeyrekte bu indirimlerin hanehalkı harcamalarında yukarı yönlü etki yapması beklenirken zayıf
lira ile birlikte büyümeye net ihracat katkısının da artması bekleniyor.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 5,46 yükselişle 1.952,40 seviyesinde tamamladı. Endekste 98 hisse yükselirken 2 hisse düşüş
gösterdi. 34,95 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %3,47 sanayi endeksi ise %6,63 yükseliş gösterdi. Endeks
Perşembe günkü sert düşüşten sonra Cuma günü kayıplarının önemli bir kısmını geri aldı. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş
derinleşirken tarafların görüşme haberlerinin gelmesi piyasalarda olumlu karşılanabilir. Buna karşın batılı ulusların Rusya’nın bazı
bankalarını SWIFT sisteminden çıkarma kararı ve Putin’in Rusya'nın nükleer gücünün alarm seviyesini en yüksek seviyeye çıkarması
piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. Bugün Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili haber akışı takip ediliyor olacak. Teknik olarak
baktığımızda önceki işlem günü 1.965 seviyesine kadar yükselen endekste yukarı yönlü bir hareketten bahsedebilmemeyiz için 1.970
direnç seviyesinin üzerinde tutunması önemli olacak. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 1.920 seviyesi önemli destek bölgesi olarak
karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.970 ve 1.985 direnç seviyeleri olarak karşımıza
çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 1.935 ve 1.920 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 1.970 / 1.985 / 2.000
Destekler: 1.935 / 1.920 / 1.908
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Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 4,88 yükselişle 2.172,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.194,50 seviyesini görürken en düşük ise, 2.078,75 seviyesini gördü. Cuma günü gerçekleşen yükselişle
birlikte kayıplarının bir kısmını telefi eden kontrat, güçlü direnç seviyesi olan 2.200 seviyelerinden gelen satış baskısıyla
birlikte 2.162 seviyesine kadar geri çekildi. 100 günlük ortalamasıyla arasındaki farklı kapatan kontratta yukarı yönlü
hareketten bahsedebilmemiz için 2.200 seviyesinin üzerinde tutunması önem taşıyor olacak. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.185 ve 2.200 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde
2.150 ve 2.140 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.185 / 2.200 / 2.225
Destekler: 2.150 / 2.140 / 2.125
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2020

Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %2,77 düşüşle 13,9055 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,2397 TL
seviyesini görürken en düşük 13,7659 TL seviyesini gördü. Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş Türkiye’nin 2 ülkeyle de
ticari ilişkileri olması sebebiyle TL’de baskı yaratmaya devam ediyor. Bu hafta Rusya-Ukrayna ile ilgili haber akışı ve Fed’den
gelen açıklamalar takip ediliyor olacak. Bugün dolar kurunun 14,05 TL seviyesinde olduğu göz önünde bulundurulunca
kontratta pozitif bir açılış görülebilir. Teknik olarak baktığımızda güçlü destek bölgesi olan 14 TL seviyesinin altında kapatan
kontratta 13,77 TL seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenilebilir. Önümüzdeki
günlerdeki haber akışına bağlı olarak şubat ayındaki dar banttaki hareketine kıyasla kontrattaki dalgalanma artabilir. Yaşanan
gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,00 ve 14,10 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü
hareketlerde 13,84 ve 13,77 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 14,00 / 14,10 / 14,15
Destekler: 13,84 / 13,77 / 14,67
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Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 2,55 düşüşle 1.888,80 seviyesinde tamamladı. Barış görüşmeleri
için adımlar atılmaya çalışsa da savaşın devam etmesi, Putin’in Rusya'nın nükleer gücünün alarm seviyesini en yüksek
seviyeye çıkarması ve Rusya’nın bazı bankalarını SWIFT sisteminden çıkarması gibi yaptırımların artırılması kontratı yukarı
yönlü desteklemeye devam ediyor. Bugün Rusya-Ukrayna ile ilgili haber akışı ve Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi verisi
takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü kanal çizgisinde kalmaya devam eden kontrat, Cuma günü 1.880
dolar olan güçlü destek seviyesine kadar geri çekildi. Kontrat 1.880 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü
hareketlerin devamı beklenilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.900 ve 1.915 dolar direnç
seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.880 ve 1.875 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.900 / 1.915 / 1.930
Destekler: 1.880 / 1.875 / 1.870
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YKSLN: Yükselen Çelik, Rusya ve Ukrayna'nın tedarik zincirleri içinde önemli bir pay sahibi olmadığını ve Şirketimizin
faaliyetini aksatmasının söz konusu olmadığını bildirdi.
KLSYN: Koleksiyon paylarının mevcut halka arzında fiyat 1,45 TL olarak açıklanmış olup halka arz büyüklüğü
156.389.680,40 TL olarak gerçekleşti.
INVES: Investco Holding A.Ş.'nin (Şirket) 37.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin
sermayesini temsil eden 187.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota
alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 01/03/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 24 TL/pay baz fiyat, "INVES.E"
kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 4.000.000 TL olarak
belirlenmiştir.
INTEM paylarında 28/02/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/03/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt
takas uygulanacaktır.
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret AŞ halka arzında 1-2 Mart tarihlerinde talep toplanacak. Şirketin 15 milyon TL olan
sermayesinin 25 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 10 milyon TL pay halka arz edilecek.

