21 Mart 2022
RİSKLİ VARLIKLAR HAFTAYA SATICILI BAŞLIYOR..
Borsa İstanbul Cuma günü %0,50 yükselişle 2.144,26 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 26,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks Cuma
gün içi en yüksek 2.148,67 seviyesini görürken en düşük 2.132,64 seviyesini gördü. Rusya-Ukrayna savaşı gölgesinde küresel yeni haftaya temkinli
başlıyor. Petrol fiyatları yükselmeye devam ederken, Asya borsaları yatay, ABD vadelileri düşüyor. S&P 500 endeksi geçen haftanın tamamında
%6,2 yükselirken, Nasdaq 100 endeksi aynı dönemde %8,4 artış kaydetti. Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda vadeli işlemlerde %0,6 civarı kayıplar
etkili. Hong Kong Hang Seng %1, Çin Shangai %0,50 ekside. Japonya’da piyasalar işleme kapalı. WTI ham petrolün varil fiyatı $107’yi aştı.
Avustralya’nın Rusya’ya alüminyum ihracatını yasaklama kararı alması emtianın fiyatını yükseltti. Dolar Endeksi geçen hafta bir ay içindeki ilk
haftalık kaybına imza atarken, bu sabah yükselişte. Dolar/TL, Merkez Bankası’nın politika faizini %14’te tuttuğu haftanın tamamını %0,26 artıda
tamamladı. Ancak faiz kararı ile birlikte haftanın son iki işlem günündeki yükseliş %1,2’nin üzerindeydi. Dolar/TL bu sabah 14,80’de yatay. Bugüb
Kültür ve Turizm Bakanlığı 11:00’de şubat ayında giriş-çıkış yapan yabancı ve vatandaşlara ilişkin verileri açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı
4 yıl vadeli TLREF’e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli ve 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvillerinin yeniden ihraçlarını
gerçekleştirecek. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde TSİ 10:30’da konuşacak. National Association for Business Economics
(NABE) konferansında Fed yetkililerinin yapacağı açıklamalar izlenecek. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic TSİ 15:00’te, Fed Başkanı Jerome
Powell TSİ 19:00’da konuşacak.
Ukrayna Devlet Bakanı Vladimir Zelenskiy CNN’e yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakerelere hazır olduğunu yineledi.
Ancak New York Times’ın (NYT) haberine göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin’in Zelenskiy ile görüşmeye hazır olmadığını söyledi.
Habere göre gazetenin sorularını yanıtlayan Kalın, “Zelenskiy görüşmeye hazır ama Putin liderler düzeyindeki bu görüşmenin yapılabilmesi için
pozisyonların henüz yeterince yakın olmadığını düşünüyor” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise dün yaptığı açıklamada, “Tüm bu
temaslarımızda, tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Tabii savaş devam ederken, siviller ölürken anlaşmak öyle kolay
bir şey değil. Yine de bir ivme yakalandığını söylemek isterim” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu yaptığı açıklamasında ayrıca “Önemli konularda, kritik
konularda her iki tarafın pozisyonlarında da bir yakınlaşma var. Özellikle ilk dört maddede hemen hemen anlaştıklarını görüyoruz. Bazı konularda
kararın liderler düzeyinde verilmesi gerekiyor” dedi. Ukraynalı bir yetkili, taraflar arasındaki görüşmelerin bugün devam edebileceğini belirtti. RusyaUkrayna savaşının ele alınacağı NATO Liderler Zirvesi 24-25 Mart’ta Brüksel’de düzenlenecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da katılacak.
Küresel arz enflasyonun artmaya devam ettiği ortamda, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Cuma günü yaptığı konuşmasında
Ukrayna savaşının sonuçlarına esnek bir şekilde tepki verebileceklerini belirterek, ECB'nin para politikasını normalleştirme yolunda seçenekleri açık
tuttuğunu bildirdi. Lagarde, "Gerekirse politika normalleşmesi yolunda ilerlerken para politikası aktarımını güvence altına almak için yeni araçlar
tasarlayabilir ve devreye alabiliriz." dedi. Avrupa Merkez Bankası son toplantısında beklenenden daha şahin bir duruş ortaya koyarken, son günlerde
banka yetkililerinden gelen mesajların da şahin tonlu olduğu görülmekte.
Gevşeme adımı atılması yönündeki bazı beklentilere karşın Çin Merkez Bankası, fiili gösterge borç verme faizini değiştirmeme kararı aldı. Çin
Merkez Bankası bugünkü kararı ile referans temel faiz oranı olan Loan Prime Rate (LPR) oranının 1 yıl için %3,70, 5 yıl için %4,60 seviyelerinde
bıraktı. LPR’lar 18 yetkili bankanın her ay Çin Merkez Bankası’na sunduğu kotasyonlara dayanıyor ve Çin Merkez Bankası’nın politika faizi olan orta
vadeli borç verme imkânı ile paralel seyrediyor. Orta vadeli borç verme imkânı geçen hafta sabit bırakılmıştı.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,50 yükselişle 2.144,26 seviyesinde tamamladı. Endekste 54 hisse yükselirken 39 hisse
düşüş gösterdi. 26,78 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,06 sanayi endeksi ise, %0,34 yükseliş
gösterdi. Bu hafta yüzde 4,4 yükseliş kaydeden endeks, merkez bankalarından kaynaklı belirsizliğin bitmesiyle yukarı yönlü
seyrini sürdürdü. Bugün AMB Başkanı Legarde ve Fed Başkanı Powell’in konuşması takip ediliyor olacak. Teknik olarak
baktığımızda yukarı yönlü trendini sürdüren endeks yüzde 61,8 Fibo seviyesi olan 2.146 seviyesinin üzerini gün içinde test
etse de kalıcı olamadı. 2.146 seviyesinin aşılması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenilebilir. Olası aşağı
yönlü trend değişiminde ise, 2.100 seviyesi güçlü destek bölgesi olarak önemini koruyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde
yukarı yönlü hareketlerde 2.160 ve 2.170 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.135 ve 2.125
destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.160 / 2.170 / 2.185
Destekler: 2.135 / 2.125 / 2.115
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,59 düşüşle 2.2414,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.441,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.400,00 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda kontrat,
2.425 seviyesinin üzerinde tutunamayınca Perşembe günü akşam seansındaki kazançlarını geri vererek 2.400 seviyesine
kadar geri çekildi. 2.400 seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu görüyoruz. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece
2.440 seviyeleri tekrardan test edilebilir. 2.400 seviyesinin altında gerçekleşecek hareketlerde satış baskısı artabilir. Yaşanan
gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.425 ve 2.440 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü
hareketlerde 2.400 ve 2.390 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.425 / 2.440 / 2.450
Destekler: 2.400 / 2.390 / 2.380
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2020

Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,15 yükselişle 14,9495 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,9912 TL
seviyesini görürken en düşük 14,8706 TL seviyesini gördü. Majör merkez bankaların faiz artırım sürecine girmesi ve dolar
endeksinin 98 seviyesinin üzerinde tutunması kontrattaki aşağı yönlü hareketleri sınırlıyor. Bugün AMB Başkanı Legarde ve
Fed Başkanı Powell’in konuşması takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda 15 – 14,75 TL arasına sıkıştığı gözlenen
kontratta 15 TL seviyesine yaklaşıldığında satış baskısı gözleniyor. Kontrat 15 TL’nin altında kaldığı sürece aşağı yönlü
hareketler görülebilir. Olası 15 TL üstüne gerçekleşecek hareketlerde ise, sert fiyat hareketleri görülebilir. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 15,00 ve 15,05 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü
hareketlerde 14,88 ve 14,84 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 15,00 / 15,05 / 15,10
Destekler: 14,88 / 14.84 / 14,80
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 1,27 düşüşle 1.928,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat majör merkez
bankalarının faiz artırmaya başlaması ve dolar endeksindeki yüksek seyrin devam etmesiyle birlikte geçen haftayı önemli
ölçüde geri çekilerek kapattı. Bugün AMB Başkanı Legarde, Fed Başkanı Powell’in konuşması ve Rusya-Ukrayna savaşıyla
ilgili gelişmeler takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda 1.925 doların üzerinde tutunan kontrat günü gün içinde
gördüğü en düşük seviye olan 1.927 dolara yakın bir seviyeden kapattı. Yukarı yönlü hareketlerde 1.940 dolar seviyesinde
satış baskısı görülebilir. Kontratta yukarı yönlü bir trendden bahsedebilmemiz için ise, 1.955 dolar seviyesinin üzerinde
tutunması önemli olacak. 1.925 dolar destek seviyesini aşağı doğru kırılmasında ise 1.915 dolar seviyesi test edilebilir.
Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.940 ve 1.950 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken
aşağı yönlü hareketlerde ise 1.925 ve 1.915 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.940 / 1.950 / 1.955
Destekler: 1.925 / 1.915 / 1.900
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ULUUN: Ulusoy Un, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ihalelerinde firma uhdesine kadar tutarların teslim tarihlerini açıkladı.
ENSRI: Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 8.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı
tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 36.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci
maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 22/03/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 14
TL/pay baz fiyat ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır.
ALARK: Alarko Holding, 180 milyon TL'ye kadar Geri Alım Programını başlattı.
QUAGR: QUA Granite, ateşlenmiş olan ilk fırını devreye aldı ve üretime başladı.
ORCAY ve PKENT payları 21/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

