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PİYASALARDA RUSYA-UKRAYNA GELİŞMELERİ ETKİSİNİ GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR
Borsa Istanbul dün %0,33 yükselişle 1.997,33 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 34 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi en
yüksek 2.011,63 seviyesini görürken en düşük 1.963,76 seviyesini gördü. Küresel piyasalarda hammadde ve petrol fiyatları Rusya-Ukrayna savaşı
gölgesinde tırmanmaya devam ederken, küresel borsalar sert düşüşler kaydediyor. Dün S&P 500 endeksi %2,95 ile 2020’den bu yana en sert
günlük düşüşü kaydetti. Nasdaq 100 endeksi %3,75 geriledi. ABD endeksleri bu sabah vadeli işlemlerde gerilemeye devam ediyor. Asya da satıcılı:
Japon Nikkei 225 %1,23, Hong Kong Hang Seng %0,08, Çin CSI 300 %1,7 düşüyor. Savaşın etkisi ile petrol $121 doları aşarken, doğalgazdan
buğdaya neredeyse tüm fiyatlar rekor kırdı. Buğday fiyatı açılışta %5,4 artışla $13,63’e çıkarak 2008’deki küresel gıda krizindeki zirvesini yeniledikten
sonra sert şekilde geriledi. Gün içinde $55 bin ile rekor tazeleyen Nikel de dünü %66,3 yükselişle günü $48,078 dolardan tamamladı. Dolar Endeksi
bu sabah yatay. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %1,79’un üzerine çıktı. Dolar/TL bu sabah 14,35-14.37 seviyelerinde yatay seyrediyor. Bugün Euro
Bölgesi dördüncü çeyrek büyüme verileri TSİ 13:00’te açıklanacak. Apple piyasaya süreceği yeni ürünlerin tanıtımını gerçekleştirecek.
Ukrayna ve Rusya yetkilileri dün müzakerelerin üçüncü turu için bir araya geldi. Ancak iki taraftan gelen açıklamalar savaşın sona erdirilmesi
konusunda sınırlı ilerlemeye işaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı
Dmitro Kuleba ile perşembe günü Antalya’da bir araya geleceklerini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ise bugün İngiltere
milletvekillerine video konferans üzerinden hitap edecek. Konuya yakın kaynaklara göre birçok batı Avrupa ülkesi bu hafta Ukrayna’nın Avrupa
Birliği adaylığının açıklanması çağrılarına karşı çıkıyor. Kıdemli bir Pentagon yetkilisi, ABD’nin NATO savunmasını güçlendirmek için bölgeye ilave
500 askeri personel gönderma kararı aldığını bildirdi. Dünya Bankası Ukrayna hükümetini desteklemek için $723 milyon büyüklüğünde bir paketi
onayladı. JPMorgan Rus tahvillerini tüm endekslerinden çıkaracağını duyurdu. Morgan Stanley’den Simon Waever’ın notuna göre Rusya yabancı
para cinsi tahvillerinde 15 Nisan’dan itibaren temerrüde düşebilir. Gazprom’un ihraç ettiği yabancı para cinsi tahvil sahiplerinin bir kısmı ise,
Rusya’nın ruble ile ödeme yapılmasına izin vermesine karşın, ödemelerini dolar cinsinden aldıklarını söyledi.
ABD milletvekilleri Rus petrolünün ithalatını yasaklamaya yönelik yasa tasarısının çerçevesini açıkladılar. Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler
tarafından imzalanan bu anlaşma ile ABD, ham petrol ihracatının %3’ü, petrol ürünü ithalatının da %8’inin bağlı olduğu Rusya’ya ilave yaptırım da
uygulayabilecek. Teklifin çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi’nde oylanabileceği belirtiliyor. Beyaz Saray konu hakkında nihai kararın henüz
verilmediğini, Avrupalı müttefiklerle istişarelerin sürdüğünü açıkladı. Öte yandan konuya yakın kaynaklar Rus petrolüne alternatif arayan ABD
yetkililerinin, hafta sonunda Venezüelalı yetkililerle ülkeye yönelik yaptırımların bir kısmının gevşetilmesi ihtimalini görüştüler. Avrupalı devletler ise
Rus petrol ithalatını yasaklama girişime dahil olup olmama konusunda bölünmüş durumda. Çok sayıda ülke, kararı Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin’e baskı kurmak için doğru bir yöntem olarak değerlendirirken, Almanya karşı çıkıyor. Ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada
Başbakanı Justin Trudeau ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avrupa ülkelerinin Rus petrol ve doğalgazına bağımlılıktan kurtulmasının önemli
olduğu ancak bunun "adım adım" yapılması gerektiği konusunda uyardı.
Yurt İçi gelişmelere baktığımızda Hazine nakit dengesi Şubat'ta 55,51 milyar TL fazla verdi. Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 277 milyar
542 milyon lira, nakit giderleri 222 milyar 778 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 181 milyar 653 milyon lira, faiz ödemeleri ise 41 milyar 125 milyon
lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 95 milyar 888 milyon lira fazla verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin'le 1 saati aşan telefon görüşmesinde Azak Denizi'nde bekletilen gemilerin gündeme geldiği, Putin'in gemilerin geçişine izin verilmesi
talimatı vereceğini söylediği öğrenildi.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,33 yükselişle 1.997,33 seviyesinde tamamladı. Endekste 45 hisse yükselirken 51 hisse düşüş
gösterdi. 34,19 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,98 düşerken sanayi endeksi %63 yükseliş gösterdi.
ABD’nin Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını ve ambargo konulması konusunu ele aldıklarını belirtmesi dünya borsalarında
sert satış baskısına neden olurken BIST-100, dünya borsalarına karşı olumlu görünümünü korudu. ABD Temsilciler Meclisi'nin
Rusya'ya enerji yaptırımlarını da kapsayan bir yasa tasarısı üzerinde çalışması endeksteki baskıyı artırabilir. Teknik olarak
baktığımızda dün endeks önemli destek bölgesi olarak verdiğimiz 1.960 seviyesine doğru geri çekilmesinin ardından o bölgeden gelen
adımlarla birlikte tekrardan %38,2 Fibo seviyesi olan 1.985 seviyesinin üzerine çıktı. 10 ve 22 günlük üssel ortalamalarının üzerinde
tutunan endeks 2.010 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde
yukarı yönlü hareketlerde 2.010 ve 2.025 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 1.985 ve 1.970 destek
seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.010 / 2.025 / 2.035
Destekler: 1.985 / 1.970 / 1.960
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,18 yükselişle 2.243,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.270,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.195 seviyesini gördü. Kontrat dün önemli destek bölgesi olan
2.195 seviyesine doğru geri çekilse de, günü dün belirttiğimiz alt kanal çizgisi olan ve aynı zamanda %23,6 Fibo seviyesi
olan 2.244 seviyesinin hemen altında kapattı. Bu alt kanal seviyesinin alındaki hareketler satış baskısını artırabilir. Aşağı
yönlü hareketlerde tekrardan 2.195 seviyesi önemli bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkarken yukarı yönlü hareketlerde
ise, 2.280 seviyesi test edilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.260 ve 2.280 direnç seviyeleri
olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.244 ve 2.225 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.260 / 2.280 / 2.300
Destekler: 2.225/ 2.215 / 2.195
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2020

Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,67 yükselişle 14,8154 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,8750 TL
seviyesini görürken en düşük 14,7000 TL seviyesini gördü. Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi ve bu savaşa yönelik
yaptırımların artması dolara olan talebi artırıyor. Dolar endeksi 99 seviyesinin üzerinde işlem görmesi kontratta yukarı yönlü
baskı oluşturmaya devam ediyor. Bugün yurtiçinde ve yurtdışında veri akışı zayıf. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü
hareketine devam eden kontrat, önemli destek bölgesi olan 14,75 TL seviyesinin üzerinde kapattı. Bu seviyenin üzerinde
kalıcı olabilirse 15 TL seviyeleri yeniden test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 14,65 TL destek bölgesine doğru geri
çekilmeler görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,90 ve 15,00 TL direnç seviyeleri olarak
karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,75 ve 14,65 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 14,90 / 15,00 / 15,10
Destekler: 14,75 / 14,65 / 14,55

8 Mart 2022

Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 2,37 yükselişle 2.001,55 seviyesinde tamamladı. Rusya-Ukrayna savaşının
devam etmesiyle birlikte Rusya’ya olan yaptırımlar artmaya devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi'nin Rusya'ya petrol ve enerji
yaptırımlarını da kapsayan bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını açıklaması değerli emtialara olan talebi artırdı. Rusya’nın bu
yaptırımlara nasıl cevap vereceğine dair belirsizlik kontratı desteklemeye devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü
trendine devam eden kontrat dün 2.000 doların üzerine çıktı. Kontrat aynı zamanda psikolojik seviye olan 2.000 doların üzerinde
tutunduğu taktirde 2.025 dolar seviyelerine doğru bir hareket görülebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 1.985 dolar seviyelerinden tepki
yükselişi görülebilir. Kontratta momentum olumlu görünümünü korurken RSI 80 seviyesine yakın seyrediyor. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.010 ve 2.020 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise
1.990 ve 1.985 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.010 / 2.020 / 2.025
Destekler: 1.990 / 1.985 / 1.970
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EDATA, KRSTL ve KUYAS payları 08/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/04/2022 tarihli işlemlere (seans
sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
MERIT paylarında 08/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt
takas uygulanacak.
GRSEL: Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 22.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı
tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 102.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci
maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 09/03/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 8,25
TL/pay baz fiyat ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.
SKTAS: Söktaş, Efeler Çiftliği'nin halka arzına ilişkin karar aldı. Mevcut ortaklardan Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'nin sahip olduğu 9.409.524 TL nominal değerli ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim
Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 7.809.524 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplamda 17.219.048 TL
nominal değerli nama yazılı payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine karar verildiğini açıkladı.

