23 Şubat 2022
SON RUSYA-UKRAYNA GELİŞMELERİ PİYASALARI SARSTI..
Borsa Istanbul, dün %1,01 düşüşle 2.017,46 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 28 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi
en yüksek 2.032,82 seviyesini görürken en düşük 1.979,94 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde
1,42, S&P 500 yüzde 1,01; Nasdaq yüzde 1,23 düşüşle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 0,13 yükselirken, CAC 40 yüzde
0,01, DAX yüzde 0,26 düşüş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda jeopolitik gerginliklerin devam ettiğini görmekte ve bu bağlamda piyasa fiyatlamaların gerçekleştiğini
söyleyebiliriz. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da yığınağının arttığını, 150 bin askerlerle muharebeye hazır
beklediğini ve dün gece Donestk ile Luhansk'a Rus askerlerinin girdiğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik adımlarını "işgalin başlangıcı" olarak nitelendirerek, Rusya’ya yönelik yaptırımların
ilk bölümünü duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Doğu Ukrayna kararı sonrası yaptığı açıklamada, “Yarından başlayarak aynı
zamanda Rusya'daki bazı elit aile üyelerine karşı yaptırımlar uygulamaya başlayacağız. Rusya bedel ödeyecek. 4 finans kurumuna ve
askeri bankaya yaptırım uyguluyoruz. Rusya'nın devlet borcuyla ilgili olarak batıdan finansmanını durduruyoruz. Artık, Rusya batıdan
finansman alamayacak.” Şeklinde ifadeler kullanıldı.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile yaşanan krizde Rus gazına fazla bağımlı olduklarının ortaya çıktığını,
tedarikçileri çeşitlendirmeleri ve yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.
Diğer yandan Rusya'nın, Doğu Ukrayna'daki sözde devletler Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararı sonrası Putin, Kırım,
Donetsk ve Luhansk'ın kararına saygı duyulması gerektiğini ve referandumun demokrasinin en üst seviyesi olduğunu söylerken,
Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olduklarını; bunun Rusya'nın güvenliği için bir tehdit olduğunu ifade etti. "Biz Ukrayna'nın NATO'ya
katılmasına karşıyız. Bu bizim için tehdit anlamına geliyor. Bu konuyu pek çok kez dile getirdim. Bu bağlamda pek çok kişi batı
başkentlerinde bundan bahsediyor. En iyi çözüm bu konuda batılı mevkidaşlarımızın mevcut Kiev yetkilileri ile görüşmesi ve NATO'ya
katılmasının engellenmesi olacaktır.
Almanya, Kuzey Akım 2 boru hattına ruhsat vermeyi rafa kaldırdı. Almanya'nın masaya sürdüğü Kuzey Akım 2 yaptırımına Rusya'dan
cevap gecikmedi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, bu yaptırıma ilişkin "Avrupa'nın doğalgaza 2.000 Euro
ödeyeceği bir dünyaya hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.
Dün açıklanan ekonomik verilere baktığımızda ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Şubat'ta aylık bazda 0,6 puan azalışla
110,5 seviyesine geriledi. ABD'de imalat PMI, Şubat'ta aylık bazda 2 puan artışla 57,5'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş
gösterdi.
Yurt içi verilere baktığımızda İmalat sanayi kapasite kullanım oranı, şubat ayında 1 puanlık düşüş kaydetti ve 76,6 puana geriledi.
Bugün içeride önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında Euro Bölgesi enflasyon verisi takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,01 düşüşle 2.017,46 seviyesinde tamamladı. Endekste 13 hisse yükselirken 85 hisse
düşüş gösterdi. 27,81 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,84, sanayi endeksi ise %1,54 düşüş
gösterdi. Rusya-Ukrayna jeopolitik riski, gün geçtikçe artmaya ve piyasaları etkilemeye devam ediyor. NATO ülkelerinden gelen
yaptırım kararları ve Rusya birliklerinin kamplarından çıktığına ve saldırıya hazır olduğuna dair haber akışı bugün endekste risk
iştahının düşük seyretmesine neden olabilir. Bugün Avrupa Tüketici Fiyat Endeksi ve Rusya-Ukrayna jeopolitik riskiyle ilgili
haber akışı takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda dün %32,8 Fibo seviyesi olan 1.985 seviyelerinin altına kadar geri
çekilen endeks, daha sonra gelen alımlarla birlikte yükselen kanal çizgisinin alt trend çizgisine tekabül eden 2.017 seviyesinin
üzerinde kapattı. Endeks bugün yükselen kanalın içinde kalabilirse 2.030 seviyelerinin üzeri test edilebilir. Aşağı yönlü
hareketlerde ise, 1.985 seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü
hareketlerde 2.030 ve 2.055 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.000 ve 1.985 destek
seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.030 / 2.055 / 2.065
Destekler: 2.000 / 1.985 / 1.975
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Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,59 düşüşle 2.264,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.274,25 seviyesini görürken en düşük ise, 2.206,50 seviyesini gördü. Kapanışa doğru gelen alımlarla birlikte
10 günlük ortalaması olan 2.266 seviyesinin hemen altında kapatan kontrat 2.225 ile 2.300 seviyeleri arasındaki hareketine
devam ediyor. Kontratta yukarı yönlü bir hareketten bahsedebilmemiz için kontratın 2.300 direnç bölgesinin aşılması
gerekiyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.200 seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.275 ve 2.285 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde
2.245 ve 2.225 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.275 / 2.285 / 2.305
Destekler: 2.245 / 2.225 / 2.200
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2020

Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %1,75 yükselişle 13,9398 seviyesinde tamamladı. En yüksek 13,9459 TL
seviyesini görürken en düşük 13,7200 TL seviyesini gördü. Dün Dolar endeksinin 96 seviyesinde yatay seyretmesine karşın
Rusya-Ukrayna jeopolitik riskinde tansiyonun yükselmesi kur üzerinde baskı oluşturdu. Bugün Avrupa Tüketici Fiyat Endeksi
verisi ve Rusya-Ukrayna jeopolitik riskiyle ilgili haber akışı takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda dar bantta devam
eden harekini sonlandırarak 10 ve 22 günlük ortalamalarının üzerine çıkan kontrat, gün içi gördüğü en yüksek seviyeye yakın
bir noktadan kapattı. Kontratta yukarı yönlü bir hareketten bahşedebilmemeyiz için 14 TL direnç seviyesinin üzerinde
tutunması önemli olacak. Kontratta Momentum, RSI ve MACD olumlu görünümünü koruyor. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,00 ve 14,15 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü
hareketlerde 13,90 ve 13,85TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 14,00 / 14,15 / 14,30
Destekler: 13,90 / 13,85 / 13,80
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Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,32 yükselişle 1.901,30 seviyesinde tamamladı. NATO ülkelerinden
gelen yaptırım kararı ve Rusya tarafında yaşanan askeri hareketlilik altına olan talebi güçlü tutarken, majör merkez bankası
yetkililerinden gelen açıklamalar kontratta aşağı yönlü baskı uygulamaya devam ediyor. Bugün Avrupa Tüketici Fiyat Endeksi
verisi ve Rusya-Ukrayna jeopolitik riskiyle ilgili haber akışı takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda yükseliş trendine
devam eden kontrat 1.900 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1.895 dolar
seviyelerine doğru geri çekilme görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.905 ve 1.910 dolar
direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.895 ve 1.890 dolar destek seviyeleri önem arz
ediyor.
Dirençler: 1.905 / 1.910 / 1.915
Destekler: 1.895 / 1.890 / 1.882
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LIDFA payları 23/02/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/03/2022 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.
EMNIS: Eminiş Ambalaj, konkordato projesi kapsamında üçüncü taksiti ödedi.
AFYON: Afyon Çimento, eski çimento fabrikası arazisinin satış sürecini tamamladı.

