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ABD PİYASALARI KAPALI GÜNDEM İSE RUSYA-UKRAYNA GELİŞMELERİ..
Borsa İstanbul, Cuma günü %1,12 yükselişle 2.032,44 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 20 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks Cuma
günü en yüksek 2.032,44 seviyesini görürken en düşük 2.004,48 seviyesini gördü. Küresel piyasalar geçen haftanın son işlem gününde RusyaUkrayna kaynaklı jeopolitik gerilimler ve Fed politikalarına ilişkin endişelerle satıcılı seyretti. ABD borsaları haftayı düşüşle tamamladı. S&P 500
cuma günü %0,72, haftanın tamamında %1,58 düştü. Nasdaq 100 de cuma günü %1,14, haftalık bazda ise %1,71 geriledi ve 50 günlük hareketli
ortalama seviyesinin, 200 günlük hareketli ortalama seviyesini aşağı yönlü kesmesiyle oluşan formasyon düşüşlerin devam edebileceğini gösterdi.
Yeni haftanın ilk işlem gününde ise ABD endeksleri vadeli işlemlerde Biden ile Putin’in prensipte görüşmeyi kabul ettiklerine ilişkin haberle artıya
geçti. Asya borsaları kayıplarını kısmen geri verse de satıcılı seyretmeye devam ediyor: Japon Nikkei, Hong Kong Hang Seng, Çin CSI 300 ekside.
Geçen haftayı %1,93 sınırında tamamlayan ABD 10 yıllık tahvil getirisi bu sabah fazla değişim göstermedi. Altının ons fiyatı güvenli liman iştahının
azalmasıyla düşüyor. Geçen hafta iki ayın ardından ilk kez haftalık bazda düşüş kaydeden petrol fiyatları zayıf. Dolar Endeksi ise düşüşle işlem
görüyor. Geçen hafta dolara karşı %1,22 değer kaybeden Türk lirası da bu sabah artıda. Dolar/TL 13,60 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.
Bugün Euro Bölgesi Markit imalat, hizmet ve bileşik PMI endekslerinin şubat ayı ilk okuma verileri TSİ 12:00’de açıklanacak. Fed Guvernorü
Michelle Bowman TSİ 19:15’te konuşacak.
Fransa, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmemesi durumunda, görüşmeyi kabul
ettiklerini açıkladı. Fransa cumhurbaşkanlık ofisi tarafından pazar gecesi yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ABD
ve Rus liderlerin Avrupa’da güvenlik ve stratejik istikrarı görüşmek üzere bir zirve ve ardından ilgili paydaşlarla ikinci bir zirve düzenlemesini önerdiği
belirtildi. Beyaz Saray liderlerin prensipte görüşmeyi kabul ettiğini teyit etti. Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, “Diplomasi için her zaman
hazırız. Ayrıca Rusya’nın savaşı seçmesi durumunda hızlı ve ciddi yanıt vermeye de hazırız. Ve şu anda, Rusya çok yakında Ukrayna’ya tam
ölçekli bir saldırı düzenlemek için hazırlıklarını sürdürüyor gibi görünüyor” diye konuştu. Biden yönetimi Rusya’nın saldırı hazırlıkları konusunda
haftalardır uyarılarda bulunurken, Biden son olarak cuma günü Putin’in günler içinde harekete geçeceğine inandıklarını ifade etmişti.
ABD'de Mart ayında yapılacak Fed toplantısı öncesinde yetkililerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. İki üst düzey Fed yetkilisi, şişkin
bilançolarını gelecek aylarda küçültmek ve son 40 yılın en yüksek enflasyonunu dizginlemek amacıyla faizleri yükseltmeyi desteklerken daha şahin
bir eylem planına karşı görüş birliğinin de sinyallerini verdi. Fed tepe yöneticilerinden Lael Brainard ve New York Fed Başkanı John Williams’ın
Cuma günü yaptığı açıklamaların yanı sıra Chicago Fed Başkanı Charles Evans da konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde yetkililerin
sıkılaştırmayı başlatmaya istekli olduğun fakat bunu aşırı büyük bir faiz artırımı olmadan yapmak istediklerini gösterdi. “Oldukça kuvvetli veriler
gördüğümüze göre, önümüzdeki toplantıda bir faiz artırımı serisine başlamanın uygun olacağını öngörüyorum” diyen Brainard, “Bugün geçtiğimiz
döneme göre çok daha güçlü ve hızlı bir toparlanma yaşıyoruz. Dolayısıyla gelecek birkaç toplantıda ikinci safhayı başlatmanın uygun olacağına
inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.
JPMorgan ise Wall Street’teki birçok kurum gibi, ABD’de enflasyonun ocakta 1982’den bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından Fed’den
daha hızlı bir sıkılaştırma beklentisi içine girdi. Yatırım bankasının ekonomistlerine göre ABD Merkez Bankası (Fed) bu yıl enflasyonu aşağı çekmek
için aralıksız dokuz toplantıda 25’er baz puan faiz artırabilir.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,12 yükselişle 2.032,44 seviyesinde tamamladı. Endekste 75 hisse yükselirken 18 hisse düşüş
gösterdi. 19,98 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,86, sanayi endeksi ise %0,76 yükseliş gösterdi. Cuma
günü kapanışa doğru gelen alımlarla 2.030 seviyesinin üzerinde kapatan endekste bu hafta Rusya-Ukrayna jeopolitik riskiyle ilgili
gelişmeler etkili olacak. ABD borsalarının haftayı satıcı kapatması ve ABD başkanı Biden’ın Putin’in Ukrayna’yı işgal etmeye karar
verdiğine inandığını belirtmesi piyasalar üzerinde baskı oluştururken Biden-Putin arasında gerçekleşmesi öngörülen görüşme (Biden
ve Putin tarafından doğrulanmadı) piyasalardaki risk iştahını artırabilir. Bugün ABD piyasaları kapalı, İngiltere ve Almanya PMI verileri
takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda Cuma günü yükselen trend çizgisine kadar geri çekilen endeks o bölgeden gelen
alımlarla birlikte yukarı yönlü hareketine devam ediyor. 10 ve 22 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde seyreden endekste RSI ve
MACD olumlu görünümünü korurken Momentum’da yavaşlama gözleniyor. Cuma günü yüzde 1’in üzerinde yükselişe karşın işlem
hacminin 20 milyar TL’nin altında kalması ise, dikkat çekti. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.045 ve 2.055
direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.020 ve 2.010 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.045 / 2.055 / 2.066
Destekler: 2.020 / 2.010 / 2.000
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Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 2,19 yükselişle 2.281,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.282,75 seviyesini görürken en düşük ise, 2.228,00 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda geçen
hafta ağırlıklı olarak 2.225 ile 2.300 seviyeleri arasında hareket eden kontrat Cuma günü gün içi gördüğü en yüksek seviyeye
yakın bir noktadan kapattı. Kontratın 2.300 altında kalması aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Kontratın 2.300
seviyesinin üzerinde kalıcı olamaması durumunda 2.225 ve güçlü destek noktası olan 2.200 seviyelerine doğru geri çekilme
görülebilir. 2.300 seviyesinin üzerinde kalıcı olması durumunda ise, 2.325 seviyelerine doğru bir hareket görülebilir. Yaşanan
gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.300 ve 2.325 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü
hareketlerde 2.265 ve 2.245 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.300 / 2.325 / 2.045
Destekler: 2.265 / 2.245 / 2.225
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2020

Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,14 yükselişle 13,7098 seviyesinde tamamladı. En yüksek 13,7111 TL
seviyesini görürken en düşük 13,6380 TL seviyesini gördü. Dolar endeksinin 96 seviyesinin üzerine çıkması ve ABD 10 yıllık
faizlerinin yüzde 2 seviyelerine yakın seyretmesine rağmen kontrat güçlü görünümünü koruyarak yatay hareketine devam
ediyor. Fed toplantının yaklaşması ve JPMorgan gibi bazı finansal kurumların Fed’in faiz artış sayısı beklentisini artırması
kontratta baskı oluşturmaya devam ediyor. Bugün ABD’de piyasalar kapalı, Türkiye’de ise, önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Teknik olarak baktığımızda dar banttaki hareketini sürdüren kontrat, Cuma günü 22 günlük ortalaması olan 13,70 seviyesinin
üzerine kapattı. Kontrat 13,70 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarırsa 13,77 seviyeleri tekrardan test edilebilir. Aşağı yönlü
hareketlerde ise, 13,65 seviyesine doğru bir geri çekilme görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü
hareketlerde 13,73 ve 13,77 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 13,68 ve 13,65 TL
destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 13,73 / 13,77 / 13,80
Destekler: 13,68 / 13,65 / 13,60
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Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,02 yükselişle 1.895,05 seviyesinde tamamladı. Ukrayna’nın
doğusunda yaşanan gelişmeler, ABD başkanı Biden’ın Putin’in Ukrayna’yı işgal etmeye karar verdiğine inandığını belirtmesi
ve Belarus-Rusya, Donbas'taki gerilim nedeniyle ortak tatbikatlara devam edecek olması altına olan talebi artırıyor. ABD
başkanı Biden ve Rusya devlet başkanı Putin’in gerçekleştireceği öngürülen görüşme (Biden ve Putin tarafından
doğrulanmadı) kontratta baskı yaratabilir. Teknik olarak baktığımızda 1.900 seviyesinin üzerinde tutunamayan kontratta yukarı
yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Kontrat 1.900 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse 1.908 seviyelerine doğru bir
hareket görülebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 1.890 destek seviyesinden tepki yükselişi görülebilir. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.905 ve 1.910 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü
hareketlerde ise 1.890 ve 1.882 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.905 / 1.908 / 1.910
Destekler: 1.890 / 1.882 / 1.875
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AFYON: Afyon Çimento cirosu %53 artışla 413 milyon TL'ye, net kârı ise %351 artışla 77 milyon TL'ye yükseldi.
BRISA: Brisa, 2021 yılında karını yaklaşık 2 kat artışla 1,0 milyar TL'ye çıkardı.
QUAGR: QUA Granite'nin devam eden yatırımları kapsamında ilk yeni hattı devreye alındı.
DZGYO.E paylarında 18 Mart seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak.
IDEAS.E ve MIPAZ.E payları 18 Mart seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
KAPLM.E payları 18 Mart seans sonuna kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak işlem görecek.

