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PİYASALARDAKİ RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Borsa Istanbul, dün %8,17 düşüşle 1.851,38 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 25,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi en yüksek
1.953,15 seviyesini görürken en düşük 1.826,83 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 0,28, S&P 500 yüzde 1,50;
Nasdaq yüzde 3,34 yükselişle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 3,88 CAC 40 yüzde 3,83, DAX yüzde 3,96 düşüş gösterdi. Asya
piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı bir seyir gözleniyor.
Perşembe günü hisse senetleri çok sert hareketlerle dalgalanırken bu sabah Asya’da Çin teknoloji şirketleri öncülüğünde toparlanma yaşanıyor. Perşembe
günü çok sert hareketler yaşayan Amerikan borsalarında “dipten alımlar” günün artıda kapanmasını sağladı. Bir ara ayı piyasası bölgesine giren Nasdaq
100 %3,4 yükselriken S&P 500 de %1,5’lik artış kaydetti. Amerikan vadelileri bu sabah ekside seyrederken yazının yazıldığı sıralarda Nasdaq 100 vadelileri
%0,8, S&P 500 vadelileri ise %0,6 geriliyor. Çin Merkez Bankası’nın likidite enjeksiyonuyla birlikte MSCI Asya Pasifik haftanın en hızlı yükselişini kaydediyor.
Çin Şanghay Bileşik %0.75, Güney Kore Kospi %1.1, Japon Topix %0.83 artıda işlem görüyor. Jeopolitik risklerin enflasyon ve cari denge üzerinde olumsuz
etki yaratacağı beklentisiyle dün bir ara %5 yükselen dolar/TL bu sabah düşüşle 14 seviyesinin altını test ediyor. Güvenli limanlardan ABD 10 yıllık tahvil
getirisi %1,95’te dengelenirken altının onsu %0,5 yükselişle 1.913 dolardan alıcı buluyor.
Ukrayna genelinde saldırı başlatan Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar açıklayan Batı dünyası, kısa sürede Kiev’de kontrolün kaybedilmesinden endişe ediyor.
Bir batılı istihbarat yetkilisine göre Rus ordusu Ukrayna’nın hava savunma sistemini devre dışı bıraktı ve ülke çapında hızlı bir şekilde ilerliyor. Yetkili bu
şartlarda Kiev’in kısa sürede ele geçirilebileceğini söyledi. İlerleyişini sürdüren Rusya birlikleri başkentten 130 kilometre uzaklıkta olan ve hala yüksek
oranda radyoaktivite barındıran Çernobil nükleer santralini ele geçirdi. Medyaya yansıyan görüntülere göre Kiev dışındaki Hostomel Havalimanı’nın kontrolü
de Rus güçlerine geçmiş gözüküyor. Rus tanklarının ayrıca Harkov dışına ulaştığı rapor ediliyor. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov’a göre
Moskova hava indirme birlikleriyle yeni bir dalga saldırıya hazırlanıyor. Sabah saatlerinde ise başkent Kiev’de patlama sesleri rapor edildi. Ukrayna Dışişleri
Bakanı Dmytro Kuleba Rus güçlerin başkent Kiev’e füze saldırısı düzenlediğini söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden Rusya’ya karşı yaptırımların dozunu artırarak ülkenin dövizle iş yapma kapasitesine kısıtlayacaklarını, yaptırımların Rusya
ekonomisine ağır maliyet yaratacağını belirtti. Biden bu kapsamda beş Rus bankasına yaptırım getirdiklerini açıkladı. Rusya’nın Swift ödeme sisteminden
çıkarılmasına Avrupa’nın karşı çıktığını belirten Biden ayrıca Rus enerji ihracatına yönelik de yaptırım açıklamadı. İngiltere ise daha sert yaptırımlar duyurdu.
Rusya’nın en büyük bankalarından VTB Bank’ın varlıklarının derhal dondurulmasına karar veren Johnson hükümeti Rusya’nın İngiltere’de tahvil ihraç
etmesini yasakladı. Rus firmalar da Londra’dan finansman temin edemeyecek. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ayrıca 100’den fazla Rus vatandaşına
da yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Avrupa Birliği de Rusya’nın finansal piyasalarına erişimini kısıtlayacağını duyurdu.
Rusya’nın Ukrayna geneline saldırması petrol fiyatlarında perşembe günü çok sert hareket yaratırken Biden’ın Rusya’ya yaptırımlarında enerji ihracatını
dışarıda tutması ve Swift kozunu oynamaması ile petrol fiyatları bir parça geri çekildi. Perşembe günü bir ara %9’un üzerinde sıçramayla 105 doların üzerine
çıkan Brent petrol kazancının bir kısmını geri vererek tekrar 100 doların altına gerilemişti. Bu sabah Brent nisan kontratı %2,2 yükselerek 101,3 dolardan
alıcı buluyor. WTI ham petrol ise %2,0 yükselerek 94,8 dolarda işlem görüyor. Yaptırımlara ek olarak Biden’ın stratejik petrol rezervlerinin gerekirse serbest
bırakma konusunda müttefiklerle temas halinde olması petrol fiyatlarındaki kısmi yumuşama getiren faktörler arasında yer aldı. Öte yandan ABD’nin azalan
stokları da petrol vadelilerinde daha fazla yükseliş yaşanabileceğine işaret ediyor. ABD Cushing’deki stoklar Eylül 2018’den bu yana en düşük seviyesine
geriledi. Goldman Sachs araştırma notuna göre petrol fiyatlarında 125 dolara ulaşma riski mevcut.

Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor, yurt dışında Almanya büyüme, ABD çekirdek dayanıklı mal siparişleri verileri takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 8,17 düşüşle 1.851,38 seviyesinde tamamladı. Endekste 0 hisse yükselirken 100 hisse düşüş
gösterdi. 25,56 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %8,47 sanayi endeksi ise %8,09 düşüş gösterdi. Endeks,
dün sabah saatlerinde Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’ya saldırması sonucu diğer dünya borsalarıyla birlikte sert geri çek ildi.
Biden’in dün akşam saatlerinde açıkladığı yaptırımlarda Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılması yönünde bir karar olmaması ABD
piyasalarında olumlu karşılandı. Endekste bugün haber akşına bağlı olarak sert hareketler görülebilir. Bugün yurtiçinde Türkiye
Ekonomik Güven Endeksi ABD’de Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri ve Fed Para Politikası Raporu takip ediliyor olacak. Teknik olarak
baktığımızda dün sert geri çekilerek 100 günlük ortalamasının altını test eden endeks, destek seviyesi olan 1.850 seviyesinin üzerinde
kapattı. Teknik göstergelerin olumsuza döndüğü endekste geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 1.800 seviyesi tekrardan test
edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise, 1.915 seviyelerine doğru bir yükseliş görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü
hareketlerde 1.870 ve 1.885 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 1.830 ve 1.800 destek seviyeleri
önem arz ediyor.

Dirençler: 1.870 / 1.885 / 1.915
Destekler: 1.830 / 1.800 / 1.785
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Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 5,43 düşüşle 2.122,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.221,25 seviyesini görürken en düşük ise, 2.023,00 seviyesini gördü. Kontrat kapışa doğru yükselerek
2.125 direnç seviyesine yakın bir noktadan kapattı. Kontrat bugün ilk direnç seviyesi olan 2.140 seviyesinin üzerinde kalıcı
olabilirse yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.085 seviyesi önemli bir destek
bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.140 ve 2.150 direnç seviyeleri
olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.100 ve 2.085 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.140 / 2.150 / 2.170
Destekler: 2.100 / 2.085 / 2.065
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2020

Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %2,39 yükselişle 14,2774 seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,7757 TL
seviyesini görürken en düşük 13,9800 TL seviyesini gördü. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin savaşa dönüşmesi sonucu
kontratta sert hareketler görüldü. Kapanışa doğru Biden’ın açıklayacağı yaptırımlarda Rusya’nın SWTIFT sisteminden
çıkarılmayacağına ilişkin beklentiler kontratta aşağı yönlü hareketi destekledi. Dolar endeksinin 97 seviyesine çıkması
kontrattaki baskıyı artırıyor. Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksini takip ederken, ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve
Michigan tüketici güven endeksini takip ediyor olacağız. Teknik olarak baktığımızda %50 Fibo seviyesi olan 14,81 TL
seviyesine doğru yükselen kontrat, 14,81 TL seviyesini test edemeden 14,78 TL seviyesinden gelen satışlarla birlikte geri
çekildi. Dolar kurunun 13,97 TL olduğu göz önünde bulundurulunca bugün negatif bir açılış görülebilir. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,35 ve 14,45 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü
hareketlerde 14,15 ve 14,10 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 14,35 / 14,45 / 14,55
Destekler: 14,15 / 14,10 / 14,00
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Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,92 düşüşle 1.889,10 seviyesinde tamamladı. Rusya-Ukrayna
arasında başlayan savaş, jeopolitik risklere karşı en iyi koruma sağlayan araçlarından biri olan altına talebi artırıdı. Bu
gelişmelerle birlikte kontrat dün 1975,6 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Kar satışları ve Biden’in dün akşam saatlerinde
açıkladığı yaptırımlarda Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılması yönünde bir karar olmaması sonrası kontrat 1.900 dolar
seviyesinin altında kapattı. Bugün Rusya-Ukrayna’ya ilişkin haber akışı takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda dün
güçlü destek bölgesi olan 1.881 dolar seviyelerine kadar geri çekilen kontratın 1.900 dolar seviyelerinin altında kalması aşağı
yönlü hareketlerin devamını getirebilir. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.870 dolar seviyelerine kadar geri
çekilme görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise, 1.910 dolar seviyelerinde satış baskısı görülebilir. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.900 ve 1.915 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü
hareketlerde ise 1.882 ve 1.875 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.900 / 1.915 / 1.935
Destekler: 1.882 / 1.875 / 1.870
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ANGEN: Anatolia Tanı ve Biyoteknoolji Ürünleri, Filipinler'de satış ve pazarlama konularında faaliyet gösterecek bir
iştirak kurulmasına karar verdi.
MAVI: Rusya'nın toplam satışlar içindeki payının %2,1 olduğunu, bölgedeki gelişmelerin şirket faaliyetleri üzerinde
önemli bir etkisi olmasının beklenmediğini bildirdi.
AEFES: Ukrayna'daki bira fabrikalarında üretim ve satış operasyonlarının durduğunu, Rusya'da ise devam ettiğini
bildirdi.
KARSN: Romanya Bükreş Belediyesi'nin otobüs ihalesine teklif verdi.
TTKOM: İştiraki TTG Finansal Teknolojiler AŞ'ye bağlı olarak 200 milyon TL sermaye ile bir tüketici finansman şirketi
kurulmasına karar verdi.
TKFEN: 1 TL nominal değerde hisse senedine %69,375 nispetinde ve 0.69375 TL brüt, %62,4375 nispetinde ve
0.624375 TL net nakit temettü ödenmesine karar verildiğini açıkladı.
BOBET: 1 TL nominal değerde hisse senedine %14,47368 nispetinde ve 0,1447368 TL brüt, %13,02631 nispetinde
ve 0,1302631 TL net nakit temettü ödenmesine karar verildiğini açıkladı.

