11 Mart 2022
PİYASALAR HAFTANIN SON İŞLEM GÜNÜNDE SATICILI HAREKET EDİYOR..
Borsa Istanbul dün %0,03 düşüşle 2.042,01 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 38,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi en
yüksek 2.068,27 seviyesini görürken en düşük 2.026,98 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 0,34, S&P 500
yüzde 0,43; Nasdaq yüzde 0,95 düşüşle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 1,27 ,CAC 40 yüzde 2,83, DAX yüzde 2,93 düşüş
gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir seyir gözleniyor.
ABD’de enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkması, Avrupa Merkez Bankası’nın varlık alım azaltımını hızlandırma kararı alması ve Ukrayna’dan olumsuz
haberler gelmeye devam etmesi ile ABD ve Avrupa endeksleri perşembe gününü düşüşle tamamladı. S&P 500 %0,43 düşerken, Nasdaq 100 %1,10
geriledi. Bu sabah da ABD vadeli endeksleri ile Asya borsaları geriliyor. MSCI Asya Pasifik Endeksi aralıksız dördüncü haftalık düşüşüne doğru
ilerliyor. ABD’de SEC’nin bu hafta belli denetim yükümlülüklerini yerine getirmeyen 5 Çinli teknoloji şirketinin kottan çıkarılabileceğini açıklaması
sonrası Hong Kong Hang Seng Teknoloji Endeksi yaklaşık %9’a kadar düşüş kaydetti. Nasdaq Golden Dragon China Endeksi %10 ile Ekim
2008’den bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı. Dün bir ara %2 seviyesini aşan ABD 10 yıllık tahvil getirisi %1,97 seviyesine inerken, 30 yıllık
ABD tahvil getirisi Mayıs 2021’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Brent petrol hafta başından bu yana %8’e yakın değer kaybetmiş durumda.
Altın ise $2.000’ın hemen altında, aralıksız ikinci haftalık yükselişine ilerliyor. Küresel ETF altın pozisyonları bu hafta 45 tondan fazla artış kaydetti
ve bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD enflasyonu ve Ukrayna savaşı ile Dolar Endeksi yükseliş eğilimini bu hafta da koruyor. Türk lirası bu
sabah Güney Kore wonunun ardından en çok düşen ikinci gelişen ülke para birimi. Hafta başından bu yana %5’e yakın yükselen Dolar/TL, 14,85
seviyesi üzerinde. Bugün 10:00’da ocak ayı ödemeler dengesi, sanayi üretim verileri ile Merkez Bankası’nın mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin
sonucu açıklanacak.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaklaşık 40 bin sivilin savaş bölgelerinden tahliye edildiğini, ancak Rusya’nın saldırılarının Mariupol
dahil bazı kentlerden tahliyeleri engellediğini söyledi. Kiev valisi Rusya’nın saldırıyı başlattığından bu yana başkent nüfusunun yarısının kaçtığını
açıkladı. Çin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından başlatılan işgal kararını eleştirmeden, ateşkes görüşmelerini desteklediğini yineledi.
Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden “ABD’nin Ukrayna’daki askeri biyolojik faaliyelerine” yönelik iddiaları görüşmek üzere toplantı talep
ettiğini bildirdi. Rusya’nın BMGK’na toplanma çağrısı yapma yetkisi bulunmazken, ABD ve Ukrayna bu yöndeki iddiaları yalanladı. Beyaz Saray
Basın Sekreteri Jen Psaki, perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusların “yalnızca kimyasal ve biyolojik silah kullanma kapasitesine sahip
olmadıklarını, aynı zamanda geçmişte bunu yaptıklarını” söyledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın bu tür silahları kullanacağından
korktuğunu ve bunu yapabilmek için “hazır sahte bir hikayeleri olduğunu” söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, gelen bilgilere göre bugün Rusya ile normal ticaret ilişkilerinin sonlandırıldığını açıklamaya hazırlanıyor. Kaynaklar, ticaret
imtiyazları kaldırma duyurusuna, G-7 ülkeleri ile Avrupa Birliği’nin eşlik edeceğini aktardı. ABD’nin Rusya ile normal ticari ilişkileri askıya alması,
ülkeden yapılan ithalata daha yüksek tarife uygulanmasının önünü açabilecek. Bu yönde bir karar ticari ilişkiler bakımından Rusya’yı Küba ve Kuzey
Kore ile aynı seviyeye taşımış olacak. Öte yandan ABD Senatosu hükümetin kapanmasını önlemeyi ve Ukrayna’ya $13,6 milyar finansal destek
sağlamayı içeren $1,5 trilyonluk federal fonlama yasasını onayladı.
Enflasyonla ilgili olarak dün ABD hazine bakanı Janet Yellen’dan da mesajlar geldi. Yellen, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle
enflasyonun bu yıl "rahatsız edici" düzeyde yüksek kalmasının beklendiğini ifade etti. Yellen, "12 aylık enflasyon rakamlarının rahatsız edici derecede
yüksek kaldığı bir yıl daha görmemiz muhtemel." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Enflasyonun çözülmesi gereken bir sorun olduğunu belirten
Yellen, ancak ABD'de resesyon beklemediğini kaydetti.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,03 düşüşle 2.042,01 seviyesinde tamamladı. Endekste 30 hisse yükselirken 63 hisse düşüş
gösterdi. 38,49 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %1,01 düşerken sanayi endeksi %0,82 yükseliş gösterdi.
Olumlu beklentilerin oluştuğu Antalya’dan sonuç çıkmaması sonrası borsalarda satış baskısı gözlendi. Söz konusu satışlarda Avrupa
Merkez Bankası’nın varlık alımlarını daha hızlı azaltabileceği yönündeki mesajlarında etkili oldu. Endeks dünya borsalarına g öre
pozitif ayrışmaya devam ediyor. Bugün yurtiçinde Sanayi Üretimi ve Türkiye Perakende Satışları takip ediliyor olacak. Teknik olarak
baktığımızda 2.055 seviyesi üzerinde tutunmakta zorlanan endeks, gün içinde güçlü direnç bölgelerinden biri olan 2.065 seviyesinin
üzerini test etse de o seviyeden gelen satış baskısıyla birlikte günü sınırlı geri çekilmeyle kapattı. 2.055 seviyesinin aşılamaması
durumunda 2.010 seviyelerine doğru geri çekilmeler görülebilir. Endekste MACD olumlu görünümünü korurken Momentum yorulma
sinyalleri veriyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.055 ve 2.065 direnç seviyeleri olarak karşımıza
çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.025 ve 2.010 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.055 / 2.065 / 2.085
Destekler: 2.025 / 2.010 / 2.000
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,13 düşüşle 2.2322,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.357,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.2278,00 seviyesini gördü. Kontrat, ABD ve Avrupa
borsalarındaki geri çekilmeye karşın onlardan pozitif ayrışmaya devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda gün içinde 10
günlük üssel ortalaması olan 2.278 seviyesine kadar geri çekilen kontrat, gelen alımlarla birlikte üst kanal çizgisi olan 2.320
seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin olması durumunda kalıcı olmakta zorlandığı
2.050 seviyesi tekrardan test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.320 seviyesinin altına doğru olan hareketlerin satış
baskısını artıracağını düşünüyoruz. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.350 ve 2.360 direnç
seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.300 ve 2.285 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.350 / 2.360 / 2.375
Destekler: 2.300 / 2.285 / 2.270
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2020

Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %2,90 yükselişle 15,2489 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 15,3260 TL seviyesini
görürken en düşük 14,7700 TL seviyesini gördü. Avrupa Merkez Bankası faiz oranını sabit tutmasına karşın varlık alımlarını
planlanandan daha hızlı azaltılacağını belirtmesi kontrattaki yukarı yönlü hareketi hızlandırdı. Kontrattaki yükselişte dolar
endeksindeki yüksek seyir ve Antalya zirvesinden sonuç çıkmaması da etkili oldu. Bugün yurtiçinde Sanayi Üretimi ve Türkiye
Perakende Satışları ABD’de ise, Michigan Tüketici Güveni verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda 15 TL direnç
seviyesinin üzerinde kapatan kontrat, bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenilebilir. Aşağı
yönlü hareketlerde ise, güçlü destek bölgesi olan ve aynı zamanda 10 günlük üssel ortalamasına denk gelen 14,75 TL seviyesine
doğru geri çekilmeler görülebilir. Kontratta MACD ve RSI olumlu görünümünü koruyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı
yönlü hareketlerde 15,32 ve 15,45 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 15,10 ve 15,00 TL destek
seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 15,32 / 15,45 / 15,55
Destekler: 15,10 / 15.00 / 14,85
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,25 yükselişle 2.002,05 seviyesinde tamamladı. Artan enflasyon
ve Antalya’daki görüşmelerden sonuç çıkamaması sonucu Ukrayna’daki savaşın şiddetlenebileceği beklentisi altına olan talebi
canlı tutmaya devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda dün bültende belirttiğimiz ara destek bölgesi olan 1.980 dolar
seviyelerine doğru geri çekilme görülse de günü 2.000 doların üzerinde kapattı. Kontrat 2.000 doların üzerinde kaldığı sürece
yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenilebilir. Kontratta MACD olumlu görünümünü korurken kontrat fiyatıyla 100 ve 200
günlük ortalamaların arasındaki fark açılıyor. 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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TCELL: Turkcell, 5 milyon dolar nominal değerde Şirketin Eurobond'unun 93,020 ABD Doları fiyattan alımı gerçekleştirdi.
KCHOL: Koç Holding, sera gazı emisyonlarının 2017 referans yılına göre 2030 yılında %27, 2040 yılında %49 oranında
azaltılmasını hedeflediğini açıkladı.
VESTL: Vestel'in %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ tarafından, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York Eyaletinde
Vestel Ticaret AŞ'nin %100 hissedarlığında Vestel USA Inc. isimli yeni bir şirket kuruldu.
ESCAR: Escar Turizm, 2022 yılsonu ciro hedefini 2021 yılının %35 üzerinde olarak belirledi.
AYES: Ayes Çelik Hasır, ihracat faaliyetleri çerçevesinde Birleşik Krallık'tan 3 milyon 75 bin dolar (45.336.263 TL) tutarlı
çelik hasır siparişi aldı.
ORGE: Orge Enerji, Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı Projesi elektrik işlerine ilişkin ilave sipariş aldı.
KRSTL payında 11/03/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Brüt Takas", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat
Kötüleştirmesinin Yasaklanması", "Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması", "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir
Girişinin Kısıtlanması" ve "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih
08/04/2022'dir.

