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BUGÜN YURTİÇİ ENFLASYON VERİSİ TAKİP EDİLECEK..
Borsa İstanbul dün %0,82 yükselişle 1.986,09 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 33 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi en
yüksek 1.9909,76 seviyesini görürken en düşük 1.961,63 seviyesini gördü. Powell’ın sıkılaştırma patikasını netleştirmesi küresel hisse senedi
piyaslarında alımlara yol açtı. ABD endeksleri çarşamba günü hızlı toparlanırken S&P 500 %1,9, Nasdaq %1,6 yükseliş kaydetti. İki endeksin
vadelileri sabah saatlerinde yatay seyrediyor. Asya-Pasifik piyasaları da ralliye katııyor. Japon Topix %1,3 artışla başı çekerken Hong Kong Hang
Seng de %0,5 yükseliyor. Hisselerdeki bu artışa karşın Ukrayna’daki savaşın etkisiyle yükselen güvenli limanlarda ılımlı satışlar gözleniyor. ABD
tahvillerine sert satışlar gelirken 10 yıllık getiri çarşamba günü 15 baz puan birden yükseldi. Altının onsu 1.930 dolarda istikrar kazandı. Dolar
Endeksi 97.50 seviyesi yakınlarında yükselirken dolar/TL enflasyon verisi öncesi 14,02 seviyesinde yatay hareket ediyor. Ayrıca OPEC+ üyeleri
Nisan'da üretimi planlanan şekilde günlük 400 bin varil artırma konusunda anlaştı.
Rusya’nın Ukrayna genelinde saldırılar başlatmasının üzerinden bir hafta geçerken Rus güçleri Ukrayna’nın savunması zor olan sahil kentlerinde
hızlı ilerlese de başkent Kiev gibi kuzey şehirlerinde aksaklıklar yaşıyor. Bir Pentagon yetkilisine göre Rus güçlerinin Kiev’de ilerlemesi gıda ve
akaryakıt sıkıntısı sebebiyle durmuş gözüküyor. Pentagon yetkilisi dün cephede durumun çok az değiştiğini belirtirken Rus güçlerin güneyde bazı
ilerlemeler kaydettiğini aktardı. Rusya’nın liman kenti Mariupol’a tüm yönlerden saldırı hazırlığı içinde olduğunu belirten yetkili Moskova’nın
halihazırda Ukrayna üzerinde hava üstünlüğünü ele geçiremediğini savundu. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı harekatın başlamasından bu
yana 498 askerinin öldürüldüğünü belirterek Ukrayna’nın açıkladığı sayıya göre daha az da olsa ağır kayıplar verdiğini kabul etti. Rusya’nın şu ana
kadar 450 füze ile aralarında bazı medya kuruluşlarının da olduğu binalara saldırdığı kaydediliyor. AP, Kiev’de de güçlü bir patlama sesi duyulduğunu
rapor etti.
Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımların dozu yükseltilirken iki kredi derecelendirme kuruluşu Rusya’nın notunu “çöp” seviyeye indirdi. Fitch Ratings
Rusya’nun notunu altı kademe birden indirerek BBB’den B’ye düşürdü, ülkeyi negatif izlemeye aldı. Fitch not indirimi kararında zayıflayan dış ve
kamu dengesine, yavaşlayan büyümeye, artan jeopolitik risklere ve potansiyel yeni yaptırımlara atıfta bulundu. Moody’s de, Rusya’nın kredi notunu
“Baa3”ten “B3”e düşürdü. İndirim için ağır yaptırımları gerekçe gösteren kuruluş Rusya’nın yükümlülüklerini yerine getirmede aksama yaşanması
riskine dikkat çekti. MSCI Inc ise Rus hisselerini yatırımcılar tarafından sıklıkla yakip edilen gelişen ülkeler endeksinden çıkarma kararı aldı. FTSE
Russell da Rus hisselerini endekslerinden çıkarıyor. Londra’da işlem gören Dow Jones Russia GDR endeksi de bir gecede %67 değer kaybetti.
İngiliz Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü NIESR’ın hesaplamasına göre savaş dünya gayrisafi milli hasılasından 1 trilyon doları silebilir
ve küresel enflasyona 3 yüzde puan artış yönünde etki edebilir.
Küresel gelişmelere baktığımızda jeopolitik gerginliklerin devam ettiğini görmekte ve bu bağlamda piyasa fiyatlamaların gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ABD'nin ekonomik görünümüne belirsizlik yarattığını, merkez
bankasının sıkı bir işgücü piyasasında yüksek enflasyonla mücadele etmek için Mart ayı sonlarında faiz oranlarını artırmayı beklediğini açıkladı.
Powell değerlendirmesinde, "Enflasyonun yüzde 2'nin oldukça üzerinde olması ve güçlü bir işgücü piyasası ile bu ayın sonlarında yapacağımız
toplantıda federal fon oranı hedef aralığını yükseltmenin uygun olacağını umuyoruz." Şeklinde açıklamalarda bulundu. Mart toplantısında faiz
artışının uygun olacağını düşündüğünü yineleyen Powell, "25 baz puanlık faiz artışını desteklemek için öneride bulunma eğilimindeyim." dedi.
Powell, mart toplantısında Fed'in bilançosunu küçültmeye yönelik plan üzerinde çalışma yapıldığını belirtti.
Bugün için içerde Şubat ayı enflasyon ve ÜFE rakamları takip edilecek. Enflasyonda 20 yılın en yüksek seviyelerine ulaşılması ihtimal dahilinde.
Yurt dışında Almanya PMI İngiltere PMI, Euro bölgesi işsizlik oranı, ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,82 yükselişle 1.986,09 seviyesinde tamamladı. Endekste 48 hisse yükselirken 47 hisse
düşüş gösterdi. 32,39 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,32, sanayi endeksi ise %0,80 yükseliş
gösterdi. Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşa rağmen 2. tur barış görüşmelerinin gerçekleşeceğine dair haber akışı
ve Powell’dan gelen şahin tonda olmayan açıklamalar piyasalarda olumlu karşılandı. Bugün yurtdışında veri akışı yoğun
yurtiçinde ise, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketini sürdüren
kontrat %38,2 Fibo seviyesi olan 1.985 seviyesinin üzerinde kapattı. Endeks 1.985 seviyesinin üzerinde tutunabilirse yukarı
yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 1.940 seviyesi yeniden test edilebilir. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.000 ve 2.010 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde
1.970 ve 1.955 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.000 / 2.010 / 2.020
Destekler: 1.970 / 1.955 / 1.940
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 2,80 yükselişle 2.277,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.283,75 seviyesini görürken en düşük ise, 2.203,00 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda %23,6
Fibo seviyesi olan 2.244 seviyesi olan güçlü direnç seviyesi üzerine çıkan kontratta yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi
durumunda 2.320 seviyesi yeniden test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.190 seviyesinden destek bulabilir.
Momentum’un 100’ün üzerine çıkarken RSI’da pozitif görünüm sergiliyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü
hareketlerde 2.290 ve 2.300 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.255 ve 2.244 destek
seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.290 / 2.300 / 2.310
Destekler: 2.255 / 2.244 / 2.230
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2020

Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %1,28 yükselişle 14,6744 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,7430 TL seviyesini
görürken en düşük 14,4100TL seviyesini gördü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin dün yaptığı açıklamada, gerektiğinde
aksiyonları almaya hazır olduklarını belirtmesi TL’yi desteklerken Rusya-Ukrayna savaşının şiddetlenebileceği ihtimali ve dolar
endeksinin 97,5 seviyelerine yaklaşması kontrat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Bugün ABD’de İşsizlik Haklarından
Yararlanma Başvuruları ve ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) verisi yurtiçinde ise, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda kontrat, takip ettiğimiz 10 ve 22 günlük üssel ortalamalarının üzerinde hareket
etmeye devam ediyor. Kontrat 15 TL seviyelerinden satış baskısıyla karşılaşırken 14,40 TL seviyelerinden ise destek buluyor.
Kontrata RSI ve Momentum olumlu görünümünü koruyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,73 ve
14,90 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,60 ve 14,50 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 14,73 / 14,90 / 15,00
Destekler: 14,60 / 14,50 / 14,40
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,16 yükselişle 1934,50 seviyesinde tamamladı. Altın, risk
iştahındaki artış ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin tekrardan 1,85 seviyelerinin üzerine çıkmasıyla gerilerken Rusya-Ukrayna
savaşı altını desteklemeye devam ediyor. Ons altındaki geri çekilmenin kontrata etkisi bir miktar sınırlı oldu. Bugün ABD’de
açıklanacak veriler ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda 1.920 dolar
olan desteğinin üzerinde tutunmaya devam eden kontrat yukarı yönlü trendine devam ediyor. Kontrat 1.950 dolar olan direnç
seviyesinin üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenilebilir. Aşağı yönlü hareketlerden bahsedebilmemiz
için ise, destek olarak çalışan 10 günlük üssek ortalamasının altında sarktığını görmemiz gerekiyor. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.940 ve 1.950 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü
hareketlerde ise 1.930 ve 1.925 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.940 / 1.950 / 1.960
Destekler: 1.930 / 1.925 / 1.920
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KAREL: SSB ile TSK'nın IP Tabanlı Sayısal Askeri Sahra Santrali ihtiyacını karşılamak üzere 4.522.000 USD bedelli
sözleşme imzalandığını açıkladı.
KARYE ve KONKA payları 03/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
POLTK paylarında 03/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt
takas uygulanacaktır.
DIRIT ve DOBUR payları 03/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar
emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

