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PİYASALAR ÜLKEMİZDEKİ RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMESİNE ODAKLANACAK..
Borsa Istanbul dün %1,56 yükselişle 2.042,70 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 38,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi en
yüksek 2.054,99 seviyesini görürken en düşük 2.031,48 seviyesini gördü. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle küresel piyasalarda yaşanan sert
satışların ardından, dün itibarıyla barış fiyatlaması ve dipten alımlarla kayda değer bir toparlanma görüldü. Dün Avrupa borsalarında %7’yi aşan
yükselişler etkili oldu. Hem ABD hem de Avrupa hisse senedi endekslerinde 2020’den bu yana en güçlü günlük yükselişler kaydedildi. ABD
endeksleri vadeli işlemlerde yatay seyrederken, Asya borsaları dünkü ralliye eşlik ediyor. Japon Nikkei 225 %3,92, Hong Kong Hang Seng %1,26,
Çin CSI 300 %2,30 artıda. Dün %0,91 gerileyen Bloomberg Dolar Endeksi bu sabah hafif artıda. ABD 10 yıllık tahvil getirisi de dün 10 baz puan
artışla %1,95’i aştıktan sonra %1,94’e inmiş durumda. Türk lirası dün dolara karşı en fazla değer kaybı yaşayan gelişen ülke para birimi oldu ve
dolar/TL %1,11 yükselişle 14,66 sınırında günü tamamladı. Türk lirası bu sabah itibarıyla dolara karşı kayıplarını 9. güne taşırken, dolar/TL %0,15
yükselişle 14,68’den işlem görüyor.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Rusya-Ukrayna savaşının halihazırda yükselen fiyatları daha da baskıladığı bir ortamda faiz kararı almak üzere
toplanacak. ECB’nin TSİ 15:45’te açıklayacağı karar ile ana refinansman faizini %0, marjinal fonlama imkanını %0,25 ve mevduat faizini -%0,50’de
tutması bekleniyor. ECB Başkanı Christine Lagarde ise TSİ 16:30 bir basın toplantısı düzenleyecek. Genel eğilimde Rusya-Ukrayna savaşı ile
ECB’nin normalleşme patikasının yavaşlaması yönündeki risklerin arttığı ve ECB’nin mevcut para politikası patikasını şimdilik koruyacağı, varlık
alımlarının yılın son çeyreğinde sona ermesi ve ilk faiz artırımının 25 baz puan ile aralık ayında gerçekleştirileceği düşünülüyor. Euro Bölgesi’nde
tüketici enflasyonunun ilk okuması %5,8 ile tahminlerin üzerinde açıklanmıştı. Bu veri ile savaşın ticarete etkisi dikkate alındığında büyümenin kayda
değer şekilde yavaşlayabileceği, ECB’nin sıkılaşma adımlarının 2023 veya ötesine ertelenmesi riski de olduğu değerlendiriliyor.
Biden yönetimi, konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rusya’nın devlete bağlı atom enerjisi kurumu Rosatom Corp.’a yaptırım
uygulamayı değerlendiriyor. ABD Temsilciler Meclisi hem Rusya’dan enerji ithalatına yönelik hem de Ukrayna’ya $13,6 milyarlık yardıma yönelik
teklifi onayladı. Uluslararası Para Fonu IMF de Ukrayna’ya $1,4 milyarlık acil finansman sağlanmasını kabul etti. Avrupa’dan ülkeye gönderilecek
EU300 milyonluk yardımın ilk diliminin ise gelecek hafta ulaşması bekleniyor. Zelenskiy, savaşı durdurmak için bazı tavizler vermeye hazır olduklarını
ve barışın sadece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşmeler yapılarak sağlanabileceğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey
Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun
da katılacağı toplantı saat 11:00’de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 18:30’da ABD Başkanı Joe Biden ile telefon
görüşmesi yapacak.
Petrol fiyatları Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC+ üyelerine üretimi daha hızlı artırma çağrısı yapacağını duyurmasının, Ukrayna’nın Rusya’ya taviz
vermeye hazır olduğu mesajının ve Irak’ın OPEC+’ın talep etmesi halinde üretimini artırabileceğini açıklamasının ardından düşüşe geçti. Brent
petrolün varil fiyatı dün arza yönelik olumlu beklentilerle bir ara günlük %17,49 düşüş kaydettikten sonra günü %13,2 kayıpla $111 seviyesinden
tamamladı. WTI ham petrolün varil fiyatı da dün %12,1 gerileyerek $108,7 seviyesinden kapandı. Brent ve WTI ham petrol bu sabah 06:51 itibarıyla
sırasıyla $113,9 ve $110 seviyelerinde dengelendi. WTI ham petrol vadelilerinin oynaklığı da 6 yüzde puandan fazla geriledi. Bu, aralık başından
bu yana en yüksek düşüş oldu. Öte yandan akaryakıt fiyatlarında bugün itibarıyla yapılacağı açıklanan zam iptal edildi.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,56 yükselişle 2.042,70 seviyesinde tamamladı. Endekste 78 hisse yükselirken 18 hisse
düşüş gösterdi. 38,67 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %2,68, sanayi endeksi ise %0,57 yükseliş
gösterdi. Rusya-Ukrayna savaşında olumlu beklentilerin oluşmaya başlamasıyla dünya borsalarında toparlanma yaşandı.
Taraflardan gelen olumlu açıklamalar ve bugün gerçekleşecek üçlü görüşme piyasaları destekliyor. Bugün yurtiçinde İşsizlik Oranı
yurtdışında ise, ECB Marjinal Borçlanma Oranı, ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi
verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda dün güçlü direnç bölgesi olan 2.055 seviyesini test eden endeks o seviyeden
gelen satış baskısıyla birlikte bir miktar geri çekildi. Endeks 2.035 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketlerin
devamı beklenilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.000 seviyesi önemini koruyor. Endekste RSI, MACD ve Momentum olumlu
görünümünü koruyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.055 ve 2.065 direnç seviyeleri olarak karşımıza
çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.035 ve 2.025 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.055 / 2.065 / 2.085
Destekler: 2.035 / 2.025 / 2.000
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 4,45 yükselişle 2.348,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.352,25 seviyesini görürken en düşük ise, 2.267,50 seviyesini gördü. ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif
seyir sonrası endeksten pozitif ayrışan kontrat, günü gün içi gördüğü en yüksek seviyeden tamamladı. Teknik olarak
baktığımızda kanalın üst trend çizgisi olan 2.320 seviyesini yukarı yönlü kıran kontrat bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece
%38,2 Fibo seviyesi olan 2.395 seviyesine doğru bir hareket görülebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.320 seviyesinin
destek olarak çalışması beklenilebilir. Kontratta Momentum, RSI ve MACD olumlu görünümünü koruyor. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.360 ve 2.375 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde
2.330 ve 2.320 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.360 / 2.375 / 2.395
Destekler: 2.330 / 2.320 / 2.300
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2020

Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,72 düşüşle14,8284 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 15,0084 TL seviyesini
görürken en düşük 14,7932 TL seviyesini gördü. Rusya-Ukrayna arasından uzlaşma olabileceğine dair beklentilerin oluşması ve
dolar endeksindeki ve Türkiye CDS primindeki sınırlı geri çekilme kontratta aşağı yönlü baskı oluşturdu. Bugün yurtiçinde İşsizlik
Oranı ABD’de ise, İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi verisi takip ediliyor olacak. Teknik
olarak baktığımızda dün 15 TL seviyesini test etse de üzerinde yine kalıcı olamadı. 15 TL direnç seviyesini aşamadığı takdirde güçlü
destek noktası olan 14,75 TL seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir. 10 ve 22 günlük üssel ortalamalarının üzerinde seyreden
kontratta RSI ve Momentum olumsuz sinyal veriyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,87 ve 15,10 TL
direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,75 ve 14,65 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 14,87 / 15,00 / 15,10
Destekler: 14,75 / 14,65 / 14,55
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 3,00 düşüşle 1.994,00 seviyesinde tamamladı. Rusya ve Ukrayna’dan
yapıcı açıklamalar gelmesi sonrası, uzlaşma beklentileriyle birlikte kontratta sert geri çekilerek 2.000 doların altına indi. Dolar
endeksinin 98 seviyesinin ve ABD 10 yıllık faizlerinin yüzde 1,9 seviyesinin üzerinde seyretmesi kontratta aşağı yönlü baskıyı artırıyor.
Bugün ECB Marjinal Borçlanma Oranı , ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi verisi
takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda dün, Salı günkü kazançlarını veren kontrat aynı zamanda psikolojik bir seviye olan
2.000 doların altında geriledi. Şubat ve mart aylarındaki yükselişle 10 ve 22 günlük ortalamalarından uzaklaşan kontrat fiyatı, dün
gerçekleşen geri çekilmeyle birlikte kısa vadeli takip ettiğimiz ortalamalara yaklaştı. Kontrat 2.000 seviyesinin altında kaldığı sürece
aşağı yönlü baskıların artması beklenilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerin devamı durumunda 1.980 seviyesi güçlü destek bölgesi
olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.007 ve 2.015 dolar direnç seviyeleri olarak
karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.990 ve 1.980 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.007 / 2.015 / 2.025
Destekler: 1.990 / 1.980 / 1.965
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KLNMA: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ Bünyesindeki TVF Piyasa İstikrar
ve Denge Alt Fonu arasında 1,5 milyar TL tutarında sermaye benzeri kredi anlaşması imzalandı.
KONTR: "TEİAŞ Merkez Yerleşkesi Batarya Elektrik Depolama Sistemlerinin Montaj ve Şebeke Bağlantıları Alımı" ihalesini
kazandı.
ODAS: Diamond of Skopje Projesi Mix Use AG Kablo Tedarik İşine ilişkin sözleşme görüşmelerine başladı.
ISGYO payları 10/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa
satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
AVOD paylarında 10/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt
takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan
tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

