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ABD TÜFE VERİSİ ÖNCESİ PİYASALARDAKİ RİSK İŞTAHI DÜŞÜK SEYREDİYOR
Borsa Istanbul, dün yüzde 0,48 yükselişle 2.007,14 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 28,3 milyar TL olarak
gerçekleşti. Endeks dün gün içi en yüksek 2.019,27 seviyesini görürken en düşük 1.982,07 seviyesini gördü. Yurtdışı
piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 1,06, S&P 500 yüzde 0,84; Nasdaq yüzde 1,28 yükselişle kapattı.
Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 0,76, CAC 40 yüzde 0,83, DAX yüzde 0,71 yükseliş gösterdi. Asya piyasasının
ilk işlemlerinde alıcılı bir seyir gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda dün de veri akışının sınırlı olduğu günde ABD tarafında dış ticaret istatistikleri
açıklandı. Buna göre, ABD’de dış ticaret açığı, 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 26,9 artışla 859,1 milyar dolara
yükseldi. İhracat, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarak 228,1 milyar dolara yükselirken, ithalatı yüzde
1,6 artışla 308,9 milyar dolara çıktı. Hanehalkı borcu, 2021'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 artarak
15,6 trilyon dolara ulaştı.
Diğer taraftan S&P, Avrupa Merkez Bankası’nın Mart ayından itibaren piyasaları para politikası normalleşmesi için
hazırlamaya başlayabileceğini bildirdi. Bunun bankanın bir sonraki toplantısından önce, gelecek yeni tahminlere ve
dolayısıyla enerji fiyatlarına, kura ve ücret gelişmelerine bağlı olacağı belirtilen açıklamada, AMB'nin faizleri
yükseltmeden önce net varlık alımlarını aşamalı olarak azaltmasının gerekeceği ifade edildi.
Yurt içi gelişmelerde Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin Londra’da gerçekleştirdiği toplantı takip edildi. Açıklamada,
yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gösterilen toplantılarda, Türkiye Ekonomisinin görünümüne ilişkin değerlendirmeler
paylaşıldığı aktarıldı. Buna ek olarak, Türkiye Ekonomi Modeli hakkında kapsamlı bilgiler verildiği ve önümüzdeki
döneme ilişkin öngörüler üzerinde görüş Türkiye’deki enflasyonun geçici olduğu toplantılarda dile getirildi.
Borsa İstanbul'da, Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki paya ve pay endekslerine dayalı
sözleşmelerde uygulanmakta olan Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin 17.00-18.00 arasında devreye girmesi
halinde pay piyasasında işlemlerin kapanış seansı başlangıcına kadar (18:00) geçici olarak durdurulmasına karar verildi.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, yurt dışında Almanya dış ticaret istatistikleri ve ABD ham petrol
stokları takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,48 düşüşle 2007,14 seviyesinde tamamladı. Endekste 40 hisse yükselirken 56 hisse
düşüş gösterdi. 28,33 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,85, sanayi endeksi ise %52 yükseliş
gösterdi. Yarın ABD TÜFE verisinin açıklanacak olması piyasalardaki risk iştahını düşürürken dün gerçekleşen Macron-Putin
görüşmesinden istenilen sonuçların çıkmaması ve Ukrayna’nın Rusya-Belarus askeri tatbikatı ile aynı tarihlerde tatbikat
düzenleyecek olması piyasalarda kısa süreli satış baskısı yarattı. Dün İş Bankası ve Şişecam bilançolarının iyi gelmesi ve ABD
piyasalarının artıda kapatmasıyla endekste pozitif açılış görülebilir. Teknik olarak baktığımızda yüzde 38,2 Fibo seviyesi ve 10
günlük basit haraketli ortalaması olan 1.985 seviyesinin üzerinde tutunmayı başaran endeks, 22 günlük hareketli ortalaması
olan 2.007 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse 2.035 seviyesi tekrardan test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 1.985
seviyelerine doğru geri çekilme görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.020 ve 2.035 direnç
seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.000 ve 1.985 destek seviyeleri önem arz ediyor
Dirençler: 2.020 / 2.035 / 2.045
Destekler: 2.000 / 1.985 / 1.975
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Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,12 yükselişle 2.256,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.263,75 seviyesini görürken en düşük ise, 2.202,00 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda dün güçlü
destek noktası olarak bahsettiğimiz 2.200 seviyesine kadar geri çekilen kontrat, 2.200 seviyeden gelen alımlarla birlikte 2.260
seviyesinin üzerine test etse de kalıcı olamadı. Kontratta Momentum ve RSI olumlu sinyal verse de MACD olumsuz
görünümünü koruyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.272 ve 2.280 direnç seviyeleri olarak
karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.240 ve 2.230 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.272 / 2.280 / 2.293
Destekler: 2.240 / 2.230 / 2.220
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2020

Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,32 yükselişle 13,7736 seviyesinde tamamladı. En yüksek 13,8139 TL
seviyesini görürken en düşük 13,7210 TL seviyesini gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmeye devam ederek yüzde
1,95 seviyesinin üzerine çıkması ve yarın açıklanacak ABD TÜFE verisi kontrat üzerinde baskı oluşturuyor. Buna karşın dolar
endeksinin 95,5 seviyesinde kalması ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Londra görüşmesine yoğun ilgi olması
TL’yi destekliyor. Teknik olarak baktığımızda %38,2 Fibo seviyesi olan 13,68 TL ve 10 günlük ortalaması olan 13,73 TL
seviyesinin üzerinde kapatan kontrat dar bantta hareketini sürdürüyor. Kontratta yükselişin yaşanması durumda 22 günlük
ortalaması olan 13,84 TL seviyesi tekrardan test edilebilir, olası aşağı yönlü hareketlerde ise, 13,68 TL güçlü destek noktası
olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 13,84 ve 13,92 TL direnç seviyeleri
olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 13,68 ve 13,55 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 13,84 / 13,92 / 13,98
Destekler: 13,68 / 13,55 / 13,50
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Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,72 yükselişle 1.827,30 seviyesinde tamamladı. Ukrayna-Rusya
jeopolitik riskinin yeniden yükselmesi ve enflasyondaki artışın devam edeceği beklentisi, enflasyona karşı en iyi koruma
sağlayan enstrümanlardan biri olan altına olan talebi artırmaya devam ediyor. Buna karşın ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde
1,95 ‘un üzerinde olması kontratı baskılamaya devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü trend çizgisinin üzerinde
hareketine devam eden kontratta yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.831 dolar seviyesi tekrardan test
edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 1.823 dolar seviyesi ilk destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Kontratta RSI ve
Momentum olumlu sinyal veriyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.827 ve 1.831 dolar direnç
seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.823 ve 1.818 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.827 / 1.831 / 1.835
Destekler: 1.823 / 1.818 / 1.814
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SISE: Şişecam 2021 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 9.133.285.000 TL (Önceki 2.138.037.000 TL)
ISCTR: İş Bankası 2021 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 13.541.060.000 TL (Önceki 6.655.422.000 TL)
ISCTR: 2022 yılında TL kredi büyümesini yüzde 25'in üzerinde bekliyor. TL mevduat büyümesi yüzde 35'in, ortalama maddi
özkaynak karlılığı ise yüzde 20'nin üzerinde tahmin ediliyor.
DNISI: Dinamik Isı, Kur Korumalı TL Mevduat Programı'na katıldı.
RTALB: RTA Laboratuvarları, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Çerçeve Anlaşmasının süresinin 31.12.2022 tarihine
kadar uzatıldığını bildirdi.
DZGYO.E payları 09/02/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/03/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa
satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
KAPLM.E paylarında 09/02/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/03/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar
tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki
aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem
yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.
CCOLA: Coca Cola İçecek, Moody's ile anlaşmasını feshetti, Standard & Poor's ve Fitch Ratings'ten kredi derecelendirme
hizmeti almaya devam edecek.

