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PETROL FİYATLARI TIRMANIYOR..
Borsa Istanbul dün %1,22 yükselişle 1.969,91 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 33,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi en
yüksek 1.994,28 seviyesini görürken en düşük 1.946,48 seviyesini gördü. Petrol önderliğinde emtia fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, hisse senetleri
piyasalarında da satış dalgasını tetikliyor. ABD’de ana endekslerden S&P 500 ve Nasdaq 100 salı gününü %1,6 kayıpla tamamladı. Vadeli
piyasalarda ise %0,2 ile iki endekste hafif toparlanma emaresi gözleniyor. MSCI Asya Pasifik endeksi Japonya öncülüğünde %1’e yakın düşüyor.
Kur cephesinde ise durum görece sakin. Dolar Endeksi 97.0 seviyesi üzerinde yükselişte. Dolar/TL sabah saatlerinde 13,80-13,90 bandında işlem
görüyor. Avustralya 10 yıllık tahvil getirisi dokuz baz puan birden düşüşle %2,10’a gerilerken ABD 10 yıllık getirisi %1,74’te dengelendi. Altının onsu
bir miktar gerilese de 1.935 doların üzerini test ederken 13 ayın zirvesine yakın seyrediyor. Rusya ve Ukrayna’nın küresel hububat ticaretinin dörtte
birini teşkil etmesi tarım emtia fiyatlarını da yükseltiyor. Buğday 14 yılın zirvesine yükselirken Bloomberg Emtia Spot Endeksi 2009’dan bu yana en
yüksek seviyesine çıktı.
Küresel gelişmelere baktığımızda jeopolitik gerginliklerin devam ettiğini görmekte ve bu bağlamda piyasa fiyatlamaların gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seyahat edecek Rus vatandaşların ülke dışına çıkarabilecekleri nakit miktarını 10 bin dolar olarak sınırlandırdı.
Yaptırımların sertleşmesiyle birlikte Rusya Merkez Bankası yeni sermaye kontrolü önlemleri açıklamaya devam ediyor. Rusya Merkez Bankası ruble
cinsi tahvil sahiplerine geçici bir süre kupon ödemesi yapmayacağını duyurdu. Şubat ayı başı itibarıyla yabancı yatırımcıların elinde 3 trilyon rublelik
(29 milyar dolar) tahvil bulunuyor. Tahvillerin satışı daha önceki bir önlemle yasaklanmıştı. OFZ tahvili adı da verilen ruble cinsi tahviller için 2024’te
vadesi dolacak menkul kıymetlerin kupon ödemesi yarın yapılacaktı. Rusya’nın 5 yıllık CDS primi 1900 seviyelerine ulaşmış durumda.
Savaşın şiddetlenmesiyle birlikte petrol fiyatlarında yeni bir eşik daha aşıldı. Brent petrol OPEC+ toplantısı öncesi ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın
küresel enerji güvenliğinin tehdit altında olduğu açıklaması sonrasında 110 doların üzerine yükseldi. Hem Brent hem WTI ham petrol nerdeyse
%6’ya kadar yükseliş yaşadı. Bu sabah Brent mayıs vadeli kontrat %4,5 yükselişle 109,7 dolardan, WTI nisan kontratı %4,6 yükseliş ile 108,2
dolardan işlem görüyor. Petrol piyasasındaki çalkantıya karşı Uluslararası Enerji Ajansı üyeleri koordineli bir şekilde 60 milyon varil petrol rezervini
serbest bırakmada anlaştı. UEA Direktörü Fatih Birol enerji piyasalarındaki durumun “çok ciddi” olduğunu belirtti. Yatırımcılar bugünkü OPEC+
toplantısından ılımlı bir arz artışı bekliyor. 23 üyeli OPEC+’ın nisanda petrol arzını 400 bin varil daha artırmada anlaşması yüksek olasılık olarak
tahmin ediliyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya’ya uygulanan yaptırımlara Türkiye’nin katılma eğiliminin olmadığını söyledi. Habertürk canlı yayınında
konuşan Çavuşoğlu “Türkiye taraf tutmak zorunda değil. Görüş ayrılığımıza rağmen her iki ülkeyle hem Rusya ile hem Ukrayna ile ilişkilerimizi ve
iş birliğimizi geliştiren bir ülkeyiz biz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO’da genişlemenin faydalı olacağını belirtirken, “Bunu
bugüne kadar hep savunduk, bugün de savunuyoruz” ifadelerini kullandı. Salı akşamı Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile ortak basın
toplantısında konuşan Erdoğan, Ukrayna’yı Avrupa Birliği’ne alma gayretlerini takdirle karşıladıklarını belirtirken, “Ama bu AB üyelerine ben diyorum
ki acaba Türkiye’yi ne için AB’ye hala almakta endişe ediyorsunuz. Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Yoksa birileri
saldırdığı zaman mı Türkiye’yi gündeme alacaksınız?” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanan Fiyat İstikrarı
Komitesi de Rusya-Ukrayna savaşının gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskleri ele aldı. Bakanlık’tan yapılan
açıklamada “Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin olası yansımalarının etkin bir şekilde yönetebilmek ve gıda, hammadde arz
güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla üretim aşamasından yurtiçi satış ve dış ticaret dahil tüm ticari aşamalarda gerekli tedbirlerin
vatandaşımız lehine uygulanmasına karar verildi” denildi.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,22 yükselişle 1.969,91 seviyesinde tamamladı. Endekste 61 hisse yükselirken 35 hisse
düşüş gösterdi. 33,66 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %2,12, sanayi endeksi ise %1,82 yükseliş
gösterdi. Avrupa borsalarına göre pozitif ayrışan endeks, Rusya’nın Ukrayna’ya kapsamlı bir saldırı yapabileceği beklentisiyle
geri çekilse de bugün yapılacak 2. barış görüşmesi risk iştahını artırdı. Bugün ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği, Fed Başkanı
Powell’ın Yorumları ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili haber akışı takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda %38,2 Fibo
seviyesi olan 1.985 seviyesinin üstünü test eden endeks 1.995 seviyesinden gelen satış baskısıyla birlikte 10 ve 22 günlük
üssel ortalamalarının altında hareket ediyor. Endekste yukarı yönlü hareketlerden bahsedebilmemiz için 1.985 seviyesinin
üzerinde tutunması önemli olacak. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.940 seviyesi tekrardan test edilebilir. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.985 ve 2.000 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde
1.955 ve 1.940 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.985 / 2.000 / 2.010
Destekler: 1.955 / 1.940 / 1.925
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,79 yükselişle 2.205,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.249,25 seviyesini görürken en düşük ise, 2190,00 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda gün içinde
%23,6 Fibo seviyesi olan 2.244 seviyesini test eden kontrat, o bölgeden gelen satışlarla birlikte tekrardan güçlü destek
seviyesi olan 2.190 seviyesine doğru geri çekildi. Kontratın yukarı yönlü hareketinde 2.244 seviyesi önemli direnç bölgesi
olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.175 seviyeleri yeniden test edilebilir. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.220 ve 2.230 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde
2.175 ve 2.160 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.220 / 2.230 / 2.244
Destekler: 2.175 / 2.160 / 2.145
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2020

Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,60 düşüşle 14,4850 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,5999 TL
seviyesini görürken en düşük 14,4026 TL seviyesini gördü. Dolar kurundaki yükselişe karşın kontrat, dolar kuruna yaklaşma
eğilimi gösterdi. Bu geri çekilmede piyasaların Fed’den 50 baz puanlık faiz artışı beklemiyor olması ve dolar kurunun 14 TL
altında güçlü görünümünün etkili olduğu söylenilebilir. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf ABD’de ise, ADP Tarım Dışı İstihdam
Değişikliği, Fed Başkanı Powell’ın Yorumları ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili haber akışı takip ediliyor olacak. Teknik olarak
baktığımızda kontrat, takip ettiğimiz 10 ve 22 günlük üssel ortalamalarının üzerinde hareket ettiği görülüyor. Hacim ve günlük
hareket alanında azalma gözlenen kontrat 14,25 TL seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketin devamı
beklenilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,60 ve 14,72 TL direnç seviyeleri olarak
karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,40 ve 14,25 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 14,60 / 14,72 / 14,85
Destekler: 14,40 / 14,25 / 14,17
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 1,01 yükselişle 1943,90 seviyesinde tamamladı. Kontrat, piyasaların
Fed’den 50 baz puanlık faiz artışı beklememesi ve Rusya’nın Ukrayna’ya kapsamlı bir saldırı yapabileceği beklentisiyle yükseliş
gösterdi. Rusya-Ukrayna arasında bugün gerçekleşecek 2. barış görüşmeleri kontrata baskı oluşturuyor. Bugün ABD ADP
Tarım Dışı İstihdam Değişikliği, Fed Başkanı Powell’ın Yorumları ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili haber akışı takip ediliyor
olacak. Teknik olarak baktığımızda kontrat 10 günlük üssel ortalamasının üzerinde yukarı yönlü trendini sürdürüyor. Kontrat
1.920 doların altına kalıcı olarak sarkmadığı taktirde yukarı yönlü hareketin devamı beklenilebilir. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.950 ve 1.960 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü
hareketlerde ise 1.930 ve 1.925 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.950 / 1.960 / 1.970
Destekler: 1.930 / 1.925 / 1.920
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ASELS: ASELSAN’ın 2021 yılı cirosu geçen yıla göre %25 büyüyerek 20,1 milyar TL’ye ulaştı. Yatırımlarıyla sürdürülebilir
büyümesine devam eden şirketin net kârı da 7,1 milyar TL oldu. ASELSAN’ın Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı
(FAVÖK) 5,5 milyar TL’ye yükselirken net kârı da 7,1 milyar TL seviyesine ulaştı.
KRDMD: 2021 yılını 3.85 milyar TL kar ile kapattığını açıkladı. 2020 yılına oranla yüzde 288 FAVÖK (EBITDA) artışı
sağlayarak 2021 yılında FAVÖK’ünü yaklaşık olarak 4,9 milyar TL’ye çıkardı. Yine bir önceki yıla oranla satış gelirlerini
yüzde 96 artırarak 14,76 milyar TL’ye kadar yükseltti.

