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PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR..
Borsa İstanbul dün günü %0,26 düşüşle 2.183,10 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 33,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün
gün içi en yüksek 2.203,66 seviyesini görürken en düşük 2.170,41 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones
yüzde 1,29, S&P 500 yüzde 1,23, Nasdaq yüzde 1,32 düşüşle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 0,22, CAC 40 yüzde 1,17,
DAX yüzde 1,31 düşüşle gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda, Fed üyelerinden 50 baz puanlık artışa destek mesajları gelmeye devam ediyor. Cleveland Fed Başkanı
Loretta Mester, 40 yılın zirvesinde seyreden enflasyonu dizginlemek amacıyla bu yıl bazı toplantılarda 50 baz puanlık faiz artışının
gerçekleştirilebileceğini söyledi. ABD'de yeni konut satışları yüksek fiyatlar ve yükselen konut kredisi faizleri nedeniyle 2. ayda da düştü.
Yükselen konut fiyatları ve Fed'in sıkılaştırma politikasıyla konut kredi faizlerindeki artışın satışların düşüşünde etkili olduğu belirtilmekte.
ABD yönetimi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çeliğe ve alüminyuma uyguladığı tarifelerin hafifletilmesi için İngiltere ile anlaştı.
Anlaşmanın ABD'nin İngiltere'den 500 bin metrik ton çeliğin gümrüksüz ithal edilmesine izin vereceği belirtilen açıklamada, İngiltere'nin ise
ABD'nin ihraç ettiği, değeri 500 milyon doların üzerinde olan damıtılmış alkollü içkiler, çeşitli tarım ürünleri ve tüketim malları gibi ürünlere
yönelik misilleme tarifelerini kaldıracağı bildirildi. Açıklamada, söz konusu uygulamanın 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe gireceği aktarıldı. Diğer
yandan Dallas Fed ekonomistleri tarafından yapılan bir çalışma, Rusya'nın enerji ihracatının bu yıl piyasalardan çekilmesi halinde küresel
ekonominin bir resesyondan kaçamayacağını, yavaşlamanın 1991'de olduğundan daha uzun süreli olabileceğini ortaya koydu.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda, TÜİK verilerine göre, 2021 yılında işsizlik oranı yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam oranı yüzde
45, İşgücüne katılma oranı yüzde 51,4, Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 22,6 oldu. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 21,3'ü
sanayi, yüzde 6,2'si inşaat, yüzde 55,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Tüketici güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde
1,9'luk artışla 72,5 seviyesinde gerçekleşti. Kur Korumalı Mevduat hesabında ilk ödemeler sonrası açıklama yapan Hazine ve Maliye
Bakanlığı, KKM’nin bütçeye yükünün sınırlı olduğunu bildirdi. Açıklamada, 2021 yılı Aralık ayından bu yana yabancı paranın mevduat içindeki
payının 10 puan azaldığı belirtildi.
Petrol piyasasında dikkatler bugün Brüksel'de olacak. ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO ve G7 zirvelerinde Rusya'ya yeni yaptırımları
gündeme getirmesi beklenirken, petrol fiyatlarındaki artış ivmesi etkisini sürdürdü. Putin'in dost olmayan ülkelere gaz satışlarını ruble ile
yapma planı ülkenin enerji kaynaklarını bir politika enstrümanı olarak kullanabileceği düşüncesiyle petrol piyasasında gerginlik yarattı.
Bugün Almanya ve Euro Bölgesi ve İngiltere PMI, ABD çekirdek dayanıklı mal siparişleri, ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları
verileri takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,26 düşüşle 2.183,10 seviyesinde tamamladı. Endekste 39 hisse yükselirken 54 hisse düşüş
gösterdi. 33,14 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,24 yükselirken sanayi endeksi %0,02 düşüş gösterdi.
Endeks hafif alıcılı güne başlamasının ardından yurtdışı piyasaların negatife dönmesiyle birlikte günü sınırlı geri çekilmeyle
tamamladı. Buna karşın endeks dünya piyasalarından pozitif ayrışmaya devam ediyor. Bugün yurtiçinde veri akışı zayıf, yurtdışında
ise, PMI verileri, ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri takip ediliyor olacak. Teknik
olarak baktığımızda gün içinde 2.200 seviyesini test eden endeks, gelen satışlarla birlikte ilk destek seviyemiz olan 2.170 seviyesine
kadar geri çekildi. Endeks 2.200 seviyesinin üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir. Olası aşağı yönlü
hareketlerde ise tekrardan 2.170 seviyesinden tepki alışları görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde
2.200 ve 2.210 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.170 ve 2.155 destek seviyeleri önem arz
ediyor.

Dirençler: 2.200 / 2.210 / 2.225
Destekler: 2.170 / 2.155 / 2.146

24 Mart 2022

Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,38 düşüşle 2.502,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.526,25 seviyesini görürken en düşük ise, 2.476,25 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda %50 Fibo
seviyesi olan 2.516,5 seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlanan kontrat, o bölgeden gelen satışlarla birlikte güçlü destek
seviyesi olan 2.470 seviyesine doğru geri çekildi. Kontratın 2.517 seviyesinin üzerinde tutunması trendin devamı açısından
önemli olacak. Olası aşağı yönlü hareketlerde 2.470 seviyesinin altında kalıcı olunursa aşağı yönlü hareketler hızlanabilir.
Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.517 ve 2.530 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı
yönlü hareketlerde 2.500 ve 2.485 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.517 / 2.530 / 2.545
Destekler: 2.500 / 2.485 / 2.470
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2020

Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,20 yükselişle 14,9539 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,9557 TL
seviyesini görürken en düşük 14,8420 TL seviyesini gördü. Gün içi gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir bölgeden kapatan
kontrata, Fed yetkililerinden gelen 50 baz puanlık faiz artışını destekleyen tondaki açıklamalar yukarı yönlü baskı oluşturmaya
devam ediyor. Bugün yurtiçinde veri akışı zayıf, yurtdışında ise, ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Çekirdek
Dayanıklı Mal Siparişleri takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda 15 – 14,75 TL aralığındaki hareketine devam eden
kontratta güçlü direnç seviyesi olan 15 TL yeniden test edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 14,87 TL seviyesi ilk destek
bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Kontratta Momentum ve MACD olumsuz sinyal veriyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde
yukarı yönlü hareketlerde 15,00 ve 15,05 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,90 ve
14,87 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 15,00 / 15,05 / 15,10
Destekler: 14,90 / 14.87 / 14,84
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 1,85 yükselişle 1.955,50 seviyesinde tamamladı. Artan ABD 10
yıllık tahvil faizleri ve yüksek dolar endeksiyle birlikte baskılanan altın, istikrarsız enflasyon ve derinleşen Ukrayna savaşıyla
birlikte talep arttı. Bugün ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda
açılışta güçlü destek seviyesi olan 1.925 doların altını test eden kontrat, o bölgeden gelen alımla birlikte önceki günlerde
bahsettiğimiz güçlü direnç bölgesi olan 1.955 doların üzerinde kapattı. Kontrat 1.955 doların üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü
hareketin devamı gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, direnç olarak çalışan 1.945 dolar seviyesi destek bölgesi olarak
karşımıza çıkıyor. Teknik göstergelerdeki trend değişimi için yukarı yönlü hareketin devamını beklemek gerekiyor. Yaşanan
gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.960 ve 1.966 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü
hareketlerde ise 1.950 ve 1.945 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.960 / 1.966 / 1.970
Destekler: 1.950 / 1.945 / 1.940
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KONTR: Cenergo LLC firmasından, Özbekistan Siriderya'da kurulacak 220 Mw Doğalgaz Kombine Çevrim Santaraline
ait 220 kV Guzal Substation projesi kapsamında vergiler hariç 2.350.000 USD tutarında sipariş aldığını açıkladı.
ORGE: Orge Enerji, İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı Metro Projesine ilişkin sözleşme görüşmelerine başladı.
ASUZU payları 24/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa
satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
EUHOL paylarında 24/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/04/2022 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.

