24 Şubat 2022
RUSYA OPERASYONA BAŞLAMASININ ARDINDAN PİYASALARDA SATIŞLAR HAKİM
Borsa Istanbul, dün %0,07 düşüşle 2.016,03 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 27 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi en yüksek
2.043,39 seviyesini görürken en düşük 2.016,03 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 1,49, S&P 500 yüzde 1,88;
Nasdaq yüzde 2,52 düşüşle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 0,05 yükselirken, CAC 40 yüzde 0,10, DAX yüzde 0,42 düşüş gösterdi.
Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir seyir gözleniyor.
Putin’in Ukrayna’nın Donbas bölgesine askeri operasyon başlatma kararı alması ile küresel piyasalarda satış baskısı hız kazandı. ABD’de S&P 500 ve
Nasdaq 100 vadeli endeksleri %2’ye varan düşüşler yaşıyor. Nasdaq 100 vadelileri Mart 2020’den bu yana ilk kez ayı piyasasına işaret etti. Öncesinde
çarşamba günü teknoloji hisselerinde etkili olan satışlarla S&P 500 endeksi daha derin bir düzeltme içime girerek %1,84 kayıpla günü tamamlamıştı. Nasdaq
100 de %2,60 düşmüştü. Bu sabah Avrupa vadeli endekslerinde kayıplar ise %2’yi aştı. MSCI Asya Pasifik Endeksi de %2’nin üzerinde ekside. Avustralya
S&P/ASX 200 endeksinde günlük düşüş %3’ü aşarken, Avustralya’nın 10 yıllık tahvil getirisinde günlük düşüş bir ara 10 baz puanın üzerine çıktı. ABD
tahvilleri, dolar ve altında güvenli liman alımları etkili oluyor. Bir ara ABD 5 yıllık tahvil getirisi 13 baz puan, 10 yıllık tahvil getirisi 11 baz puan düştü. Dolar
gelişmekte olan tüm ülke para birimleri ile Japon yeni ve İsviçre frangı dışında tüm G-10 para birimleri karşısında değer kazanıyor. Euro, İsviçre frangı
karşısında Mayıs 2015’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ruble dolara karşı %1 düşüşle 2016’dan bu yana en düşük seviyesine indi. Arz endişeleri
Brent petrolün varil fiyatını 2014’ten bu yana ilk kez 100 USD üzerine taşıdı. Altın Ocak 2021’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Dolar/TL %0,2
yükselişle 13,84 seviyesinden işlem görüyor. Bugün 14:00’te TCMB’nin açıklayacağı PPK Özeti, TSİ 16:30’da ABD dördüncü çeyrek büyüme revizyonu
izlenecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlatma kararı aldıklarını duyurdu. Putin, tatbikat
kararının bölgeyi “korumak” için alındığını söyledi. Bölgedeki Ukrayna güçlerine “silahlarını indirip eve dönme” çağrısı yapan Putin, Ukrayna’yı işgal planı
olmadığını ifade etti. Putin, Rusya’nın Ukrayna’nın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir
Zelenskiy ise ülke çapında sıkıyönetim ilan etti. Öncesinde Kremlin Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı liderlerin Putin’den Ukrayna ordusuna karşı yardım
istediğini açıklamıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Putin’in bu adımını Ukrayna’ya “geniş kapsamlı bir işgal başlangıcı” olarak nitelendirdi.
Rusya’nın Donbas’a girme kararı almasının ardından açıklama yapan Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Moskova’ya yönelik ilave yaptırımları bugün
açıklayacağını duyurdu. Öncesinde Biden Kuzey Akım 2 Projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly jeopolitik gelişmeleri yakından izlediğini, ancak mart ayında faiz artırılmasının önüne geçecek bir gelişme görmediğini
belirtti. Dün akşam konuşan Daly, “Jeopolitik durumu, önemli ölçüde bozulmadığı sürece, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve ekonomimizde karşılaştığımız
daha büyük belirsizliğin bir parçası olarak görüyorum ve gelişmelere göre yön bulmamız gerekecek” dedi. Yine dün konuşan Avrupa Merkez Bankası Üyesi
Pablo Hernandez de Cos, bankanın net varlık alımlarını sona erdirdikten sonra faiz artırımlarına başlama planına sadık kalması gerektiğini ve para politikası
patikasının dikkatli şekilde belirlenmesi gerektiğini söyledi. ECB Başekonomisti Philip Lane de yaptığı değerlendirmede enflasyonun orta vadede %2
hedefine yaklaşması halinde para politikasını ayarlayacaklarını ve bu ihtimalin şimdi daha yüksek olduğunu belirtti. Bugün Richmond Fed Başkanı Thomas
Barkin TSİ 17:00’de, Atlanta Fed başkanı Raphael Bostic TSİ 19:10’da, Cleveland Fed Başkanı Loretta MesterTSİ 20:00’de konuşacak.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Rusya-Ukrayna gerilimi ile ilgili, "İkisinden de
vazgeçmemiz mümkün değil. Bizim derdimiz, öyle bir adım atalım ki hiçbirinden vazgeçmeden bu işi çözelim." dedi. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak
bütünlüğüne aykırı adımları tanımadıklarını, bunun ilkesel bir tutum olduğunu belirten Erdoğan, Minsk Anlaşmaları zemininde bir sonuca ulaşılmasının
önemli olduğunu kaydetti.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,07 düşüşle 2.016,03 seviyesinde tamamladı. Endekste 25 hisse yükselirken 71 hisse düşüş
gösterdi. 27,06 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %1,26 düşerken sanayi endeksi ise %1,25 yükseliş
gösterdi. Endeks bugün 2.040 seviyesinin üstünü test etse de kapanışa doğru gelen satışlarla birlikte günü düşüşle kapattı. EREGL
ve ISDMR’nin temettü kararıyla birlikte pozitif ayrışan demir-çelik sektörü endeksteki geri çekilmeyi sınırladı. Ukrayna’nın OHAL ilan
etmesi ve Rusya’nın Donbas’a askeri operasyon başlattığını duyurması jeopolitik riski artıran gelişmeler oldu. Rusya-Ukrayna
sınırındaki tansiyonun yükselmesi bugün endekste baskı oluşturabilir. Bugün ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve
Rusya-Ukrayna jeopolitik riskiyle ilgili haber akışı takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda gün içi gördüğü en düşük seviyede
kapatan endeks yükselen kanalın alt trend çizgisi olan 2.023 seviyesinin altına geriledi. Endekste bugün aşağı yönlü baskıların artması
durumunda 1.985 seviyelerine tekrardan test edilebilir. 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 1,07 düşüşle 2.233,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.283,25 seviyesini görürken en düşük ise, 2.227,25 seviyesini gördü. 2.225 ile 2.300 seviyeleri arasındaki
hareketine devam eden kontratta 2.225 destek seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 2.200 seviyesi tekrardan test
edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise, 2.070 seviyelerine doğru bir yükseliş görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde
yukarı yönlü hareketlerde 2.245 ve 2.260 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.225 ve 2.200
destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.245 / 2.260 / 2.270
Destekler: 2.225 / 2.200 / 2.190
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2020

Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,01 yükselişle 13,9395 seviyesinde tamamladı. En yüksek 13,9577 TL
seviyesini görürken en düşük 13,8285 TL seviyesini gördü. Dolar endeksi 96 seviyesinin üzerinde yatay seyrini korurken
Rusya-Ukrayna jeopolitik riskinin etkileyebileceği ülkelerin para birimleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bugün
Türkiye tarafında veri akışı zayıf ABD’de ise, İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları verisi takip ediliyor olacak. Teknik
olarak baktığımızda kontrat açılışta 13,84 TL seviyesinin altını test etse de gün boyunca gelen alımlarla birlikte 13,90 TL
seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Kontratta MACD ve Momentum olumlu görünümünü korurken hacimde yükselişi
destekliyor. 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 0,42 yükselişle 1.907,80 seviyesinde tamamladı. Ukrayna’nın
OHAL ilan etmesi ve Rusya’nın Donbas bölgesine askeri operasyon başlatması sonrası jeopolitik risklere karşı en iyi
enstrümanlardan biri olan altına olan talebi tekrar artırdı. Son gelişmelerle ardından ons altının 1.930 doların üzerinde
işlem görüyor. Bugün ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 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 sürdürüyor. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde 1.930 doların üzeri test edilebilir. Aşağı yönlü
hareketlerde ise, 1.905 seviyelerinden kısa vadeli tepki yükselişi görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı
yönlü hareketlerde 1.915 ve 1.930 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.905
ve 1.900 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.915 / 1.930 / 1.940
Destekler: 1.905 / 1.900 / 1.895
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ITTFH: İttifak Holding bağlı Ortaklığı İmaş Makina Sanayi AŞ'nin halka arz çalışmaları kapsamında, halka arz için
gerekli başvuru evrakları 23.02.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne
teslim edildi.
DERHL, IHYAY ve SANFM payları 24/02/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/03/2022 tarihli işlemlere
(seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

