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PİYASALAR GÜNE DÜŞÜK RİSK İŞTAHI İLE BAŞLIYOR
Küresel piyasalar haftanın ikinci işlem gününe, Çin borsalarına ve tahvillere gelen satışların etkisiyle negatif bölgede başladı. Yazının
yazıldığı sıralarda Çin CSI 300 endeksi %2’den fazla düşerken, Hong Kong Hang Seng %1,80 civarında geriliyor. Düşüşlere, ABD
şirketlerinden ürün alımı yaparken ilave izin alması gerekecek Çinli şirketler listesine eklenen Wuxi Biologics Cayman Inc. öncülük ediyor.
Dün sırasıyla %0,37 ve %0,84 düşen S&P 500 ve Nasdaq 100, vadeli işlemlerde ise değer kazanıyor. Wall Street endekslerinin dünkü
kayıplarında da Meta Platforms Inc.’in de aralarında olduğu teknoloji hisselerine gelen satışlar etkili oldu. Küresel merkez bankalarının
enflasyonla mücadele için sıkılaştırmanın dozunu artırmaları beklenirken, tahviller de baskı altında kalmayı sürdürüyor. Japonya’nın tahvil
getirileri de merkez bankası BOJ’un üst sınırına yaklaştı ve bu nedenle de müdahale olasılığı güç kazandı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi bu
sabah 2 baz puan artışla 2 Ocak 2020’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı, %1,94 sınırında işlem görüyor. Petrol rallisi ise bu sabah
yükselişine ara verdi. Borsa İstanbul ise dün yüzde 2,77 yükselişle 1.997,58 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 27,3 milyar TL olarak
gerçekleşti. Endeks dün gün içi en yüksek 1.997,58 seviyesini görürken en düşük 1.908,57 seviyesini gördü.
Yurtiçindeki gelişmelere baktığımızda BOTAŞ, sanayide doğal gaz kısıntısının saat 08:00 itibariyle sonlandırılacağını açıkladı. Ayrıca artan
enerji maliyetleri sebebiyle enflasyonun yüksek seyrinin devam etmesi durumuna bağlı olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,
elektrik fiyatlandırmalarına ilişkin elektrik faturalarında yeni adımlar atılacağını duyurdu.
Dünkü zayıf veri akışı içerisinde izlenen Almanya'nın sanayi üretimi Aralık ayında tedarik zincirlerindeki aksaklıkların etkisiyle bir önceki
aya göre yüzde 0,3 azaldı. İmalat sektöründe üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken, inşaat sektörü yüzde 7,3 daraldı.
Diğer taraftan Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni şubat ayında 14.9'dan 16.6'ya yükseldi. Beklentiler seviyenin 15.2 seviyesinde olması
yönündeydi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Klaas Knot’un, dördüncü çeyrekte faiz artırımı olabileceği yönündeki açıklamalarının
ardından, ECB Başkanı Christine Lagarde para politikasında gerçekleştirilecek her türlü değişikliğin “kademeli” olacağını belirtti. Dün
Avrupa Parlamentosu’na hitap eden Lagarde, ECB’nin “veri odaklı” hareket etmeye devam etmesinin, ekonominin koronavirüs pandemisi
etkilerinden toparlanmaya başladığı dönemde çok daha önemli hale geldiğini söyledi. ECB yetkililerinin esnekliklerini korumaları gerektiğini
ifade eden Lagarde, “Gelen verileri yakından izleyecek ve orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini dikkatle değerlendireceğiz”
diye konuştu. Euro Bölgesi’nde enflasyon oranının geçen ay %5,1 ile %2 seviyesindeki hedefin iki katını aşmasının ardından, ECB Başkanı
geçen haftaki faiz toplantısında tonunu şahinleştirmiş ve daha önceki toplantılarda kullandığı “Bu yıl faiz artışı gözükmüyor” ifadesini bu
kez kullanmamıştı. Lagarde’ın dünkü açıklamaları sonrası, İtalyan tahvil faizlerinin Alman tahvil faizlerine göre primi - piyasalar için önemli
bir risk göstergesi - 1 baz puan yükselişle 155 baz puana çıktı.
Bugün de yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor, ABD dış ticaret istatistikleri yakından takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 2,77 düşüşle 1997,58 seviyesinde tamamladı. Endekste 85 hisse yükselirken 8 hisse
düşüş gösterdi. 27,38 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,44, sanayi endeksi ise %3,43 yükseliş
gösterdi. Satıcılı başlayan endeks, BOTAŞ’tan gelen sanayiye uygulanan doğalgaz kısıntısının bugün saat 08:00 itibarıyla
sonlandırılacağı haberi sonrası sert bir şekilde yükselerek günü gün içinde gördüğü en yüksek seviyeden kapattı. Doğalgaz
kısıntısının etkilediği sanayi şirketlerindeki yükseliş endeksin yükselişinde etkili oldu. Teknik olarak baktığımızda 10 günlük
hareketli ortalaması olan 1.980 ve %38,2 Fibo seviyesi olan 1.985 seviyesinin üzerinde kapatan endeksi, hacimdeki yükselişte
destekledi. Bugün olası geri çekilmelerde 1.985 seviyesi test edilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü
hareketlerde 2.010 ve 2.030 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 1.970 ve 1.960 destek
seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.010 / 2.030 / 2.045
Destekler: 1.985 / 1.970 / 1.960
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Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 4,57 yükselişle 2.240,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.240,50 seviyesini görürken en düşük ise, 2.102,00 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda %23,6
Fibo seviyesi olan 2.150 seviyesinin ve 10 günlük hareketli ortalaması olan 2.215 seviyesinin üzerinde kapatan kontrat, 10
günlük ortalamasının üzerinde kaldığı sürece %38,2 Fibo seviyesi olan 2.293 seviyesi tekrardan test edilebilir. Olası aşağı
yönlü hareketlerde ise, 2.200 seviyesi güçlü bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde
yukarı yönlü hareketlerde 2.260 ve 2.280 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.215 ve 2.200
destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.260 / 2.280 / 2.293
Destekler: 2.215 / 2.200 / 2.170
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Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,19 yükselişle 13,7310 seviyesinde tamamladı. En yüksek 13,7569 TL
seviyesini görürken en düşük 13,6735 TL seviyesini gördü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra’daki
görüşmelerin olumlu geçtiğini dile getirmesi ve dolar endeksinin 95,5 seviyesinin altına inmesi kontratta aşağı yönlü baskı
oluştururken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,9 seviyesinin üzerinde kalması dolara olan talebi artırabilir. Bugün Türkiye
tarafında veri akışı zayıf, ABD tarafında ise, ithalat ve ihracat veriler takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda %38,2
Fibo seviyesi olan 13,68 TL’nin üzerindeki dar banttaki hareketini sürdüren kontrat 10 günlük hareketli ortalaması olan 13,72
TL’nin üzerinde kaldığı sürece 22 günlük hareketli ortalaması olan 13,87 TL seviyesine doğru bir hareket görülebilir. 13,68
TL’nin aşağı doğru kırılması durumunda ise, 13,55 TL seviyeleri yeniden test edilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde
yukarı yönlü hareketlerde 13,77 ve 13,85 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 13,68 ve
13,55 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 13,77 / 13,85 / 13,90
Destekler: 13,68 / 13,55 / 13,50
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Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,75 yükselişle 1.822,90 seviyesinde tamamladı. Perşembe günü
açıklanacak ABD TÜFE verisi öncesi enflasyondaki artışın devam edeceği beklentisi, enflasyona karşı en iyi koruma sağlayan
enstrümanlardan biri olan altına olan talebi artırıyor. Buna karşın ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,9 ‘un üzerinde olması
kontratı baskılamaya devam ediyor. Bugün EIA Kısa Vadeli Enerji Görünümü ve Rusya-Ukrayna jeopolitik riskine yönelik haber
akışı takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü trend çizgisinin ve 22 günlük hareketli ortalamasını olan
1.823 dolar seviyesinin üzerinde hareket eden kontrat, yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 1.831 seviyesi
tekrardan test edilebilir. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise, 1.814 destek seviyesi karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.827 ve 1.831 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü
hareketlerde ise 1.818 ve 1.814 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.827 / 1.831 / 1.835
Destekler: 1.818 / 1.814 / 1.810
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KONTR, ESCAR: Kontrolmatik, Escar Turizm Taşımacılık Ticaret AŞ ile güç birliği yaparak birlikte "Elektrikli araç kiralama
ve paylaşım teknolojileri" konusunda faaliyette bulunmak üzere "Mint Elektrikli Araç Teknolojileri AŞ" unvanlı bir Şirketin 20
Milyon TL sermaye ve %40 Kontrolmatik %40 Escar ortaklığı ile kurulması kararlaştırdı.
KONTR: Kontrolmatik, ABD'de bir şirket kurulmasına karar verdi. Şirket’in %100 Bağlı ortaklığımız şeklinde bir şirket
kurulmasına, başlangıç sermayesinin 250.000.-USD olmasına karar verildiğini açıkladı.
AKENR: Akenerji, Suriye'nin kuzeyinde elektrik kesintileri sebebiyle protesto edilen şirketle herhangi bir ilişkilerinin
bulunmadığını bildirdi.
ORCAY, OZGYO, SAMAT ve TURGG payları 08/02/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/03/2022 tarihli işlemlere
(seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

