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GÖZLER BUGÜN ABD TARIMDIŞI İSTİHDAM RAPORUNDA OLACAK..
Borsa Istanbul dün %1,87 yükselişle 2.023,29 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 33 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi en
yüksek 2.047,01 seviyesini görürken en düşük 2.009,33 seviyesini gördü. Ukrayna’da nükleer santrale saldırı haberi ile endeksler haftanın son işlem
gününde sert düşüşler yaşıyor. Asya Pasifik’te önemli borsalarda kayıplar %2’nin üzerine çıktı. Yazının yazıldığı sıralarda Nikkei 225 %2,3, Hang
Seng %2,7 geriliyor. Perşembe günü ABD’de endeksler teknoloji hisseleri kaynaklı düşerken, vadeliler de nükleer santrale saldırı haberiyle düşüyor.
S&P 500 vadelisi %0,9, Nasdaq 100 vadelisi %0,7 ekside. Avrupa’da ise daha sert bir açılış ufukta. Euro Stoxx 50 vadelileri %3 geriliyor. Güvenli
liman alımları ABD 10 yıllık tahvil getirisinin yedi baz puan düşüşle %1,77’ye düşmesine yol açtı. Altının onsu %0,2 yükselişle 1.940 dolarda. Bir ara
dolara karşı %0,5 gerileyen euro %0,3 düşüşle 1,1035 dolar seviyelerinde alıcı buluyor. Dolar Endeksi 98 Dolar seviyesine doğru yükseldi. Sabah
saatlerinde dolar/TL’de de %1,5’e kadar yükseliş gözlense de kur 14,13 ile gün başlangıcı seviyesine yakın. Bugün ABD^de tarım dışı istihdam
raporu günün en önemli vrisi olarka izlenecek.
Rusya’nın Ukrayna geneline saldırıları sürerken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporizhzhia’da Rus
birlikleri tarafından açılan ateş sonucu yangın çıktığını duyurdu. Ukrayna yetkilileri Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na yangından önemli ekipmanın
zarar görmediğini ve radyasyon seviyelerinde değişim gözlenmediğini bildirdi. ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr
Zelenskiy Moskova’dan saldırılarını durdurmasını istedi. Bugün G-7 Dışişleri Bakanları bir araya geliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson acil
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı talep etti. ABD’li bir yetkili Ukrayna’nın sahil kentlerinden Mariupol’un ağır saldırı altında olduğunu
ancak kentin Ukrayna’nın kontrolünde olduğunu bildirdi. S&P Global Rusya’nın notunu sekiz kademe birden düşürerek CCC-’ye indirdi. Biden
yönetimi aralarında işadamı Alisher Usmanov ve Putin’in iletişim başkanı Dmitry Peskov’un da olduğu sekiz Rus vatandaşına yaptırım açıkladı.
Petrol fiyatları haftayı son iki yılın en hızlı yükselişiyle kapatmaya hazırlanıyor. Ukrayna’da nükleer santrale saldırı haberinin ardından yükselişini
sürdüren Brent ve WTI vadelileri bu hafta %15 civarı yükseliş kaydettiler. JPMorgan, savaşın devamı sonucu Rusya arz sorununu sürmesi
durumunda Brent yılı 185 dolarda kapatabilir yorumunda bulunuyor. Rusya’nın petrol satışlarına henüz resmi bir yaptırım açıklanmadı. Ancak alıcılar
Rus petrolünden uzak duruyor. Trafigura’nın Ural petrolünü rekor indirimle satma teklifi karşısında bu petrole alıcı çıkmadı. Nükleer santrale saldırı
alüminyumdan buğdaya birçok emtiada sert yükselişlere yol açarken Bloomberg Emtia Spot Endeksi 1974’ten bu yana en büyük haftalık yükselişine
hazırlanıyor. Buğday, savaşın dünya satışlarının %25’ini tehdit etmesiyle 2008’den bu yana görülmemiş seviyelere yükseldi. Konuya yakın traderlara
göre Çin ABD’den mısır ve soya alımlarını artırarak emtia arz riskini azaltmak istiyor.
Fed Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’da da muhtemelen 25 baz puan olmak üzere martta faiz artışı yolunda
olduklarını söyledi. Powell buna ek olarak savaş koşulları sebebiyle sıkılaştırma döngüsünü “dikkatli bir şekilde” yürütmeleri gerektiğini söyledi.
Powell aynı zamanda yükselen petrol fiyatlarının etkisine dikkat çekerek gerekirse daha hızlı faiz artırımına banka olarak hazır olduklarını söyledi.
Şahin duruşuyla bilinen Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de mart ayında 25 baz puan faiz artışını desteklediğini belirtti. Mester CNBC’ye
yaptığı açıklamada, enflasyonun beklendiği ölçüde ılımlaşmaması durumunda Fed’in daha agresif sıkılaşma yapmak durumunda kalacağını bildirdi.
Yurt içi gelişmelere baktığımzda dün içerde açıklanan en önemli veri enflasyon ve ÜFE rakamlarıydı. Tüketici enflasyonu şubatta yıllık yüzde
54,44’e yükselirken üretici enflasyonu yüzde 105,01’e ulaştı. Enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkili olduğu enflasyon yükselişinin martta devam
etmesi ve yüzde 60’ı geçmesi bekleniyor. Bakan Nebati ise açıklanan enflasyon verisinin ardından "Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile
düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz" dedi. Diğer yandan TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka
istatistiklerine göre, Vatandaşların bankalardaki döviz mevduatı 25 Şubat haftasında 155,9 milyon dolarlık düşüşle 215 milyar 833 milyon dolara
gerilese de parite etkisinden arındırılmış olarak 185 milyon dolar artış gösterdi.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,87 yükselişle 2.023,29 seviyesinde tamamladı. Endekste 83 hisse yükselirken 15 hisse
düşüş gösterdi. 33,33 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,88, sanayi endeksi ise %2,29 yükseliş
gösterdi. Avrupa borsalarına karşı olumlu görünümünü koruyan endekste, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında Avrupa’ya
kıyasla daha pozitif ayrışabileceği beklentisi etkili oluyor. Bugün yurtiçinde veri akışı zayıf, yurtdışında ise, ABD Tarım Dışı
İstihdam ve İşsizlik Oranı verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketini sürdüren kontratta
2.000 seviyesi açılmasıyla birlikte yukarı yönlü hareket hızlandı. Kapanışa doğru 2.047 seviyesini test eden endeks daha
sonradan gelen satışlarla birlikte kazançlarının bir kısmını geri verdi. Endekste yukarı yönlü trendin devam etmesi durumunda
2.050 seviyesi güçlü bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu gölgenin aşılamaması durumunda endekste düzeltme
görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.035 ve 2.050 direnç seviyeleri olarak karşımıza
çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.010 ve 2.000 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.035 / 2.050 / 2.065
Destekler: 2.010 / 2.000 / 1.985
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,63 yükselişle 2.288,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.350,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.260,00 seviyesini gördü. Dün 2.320 seviyesinin üstünü test
eden kontrat, kapanışa doğru gelen satış baskısıyla birlikte tekrardan 2.320 – 2.145 kanalına geri döndü. 10 ve 22 günlük
üssel ortalamalarının üzerinde seyreden kontrat 2.320 seviyesinin üzerinde kalıcı olamaması durumunda 2.244 seviyelerine
doğru geri çekilme görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.300 ve 2.320 direnç seviyeleri
olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.270 ve 2.255 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.300 / 2.320 / 2.340
Destekler: 2.270 / 2.255 / 2.244
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2020

Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %1,8 düşüşle 14,3970 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,7200 TL
seviyesini görürken en düşük 14,3800 TL seviyesini gördü. Dolar endeksinin 97,5’in üzerinde olması ve Rusya-Ukrayna
savaşı kontratta yukarı yönlü baskı oluştursa da dolar kurundaki risk iştahının azalmasıyla birlikte kontratta düşüş görüldü.
Bugün yurtiçinde veri akışı zayıf, yurtdışında ise, ABD Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verisi takip ediliyor olacak. Teknik
olarak baktığımızda gün içinde düşüş trendini sürdüren kontrat günü gün içi gördüğü en düşük seviyeye yakın bir noktadan
kapattı. Kısa vadeli takip ettiğimiz 10 ve 22 günlük üssel ortalamaların üzerinde seyreden kontrat 14,40 TL seviyesinin altında
kalıcı olursa 14,25 TL seviyeleri yeniden test edilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,45 ve
14,50 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,30 ve 14,25 TL destek seviyeleri önem arz
ediyor.
Dirençler: 14,45 / 14,50 / 14,60
Destekler: 14,30 / 14,25 / 14,20
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,13 yükselişle 1938,00 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksi
yüksek görünümünü korusada jeopolitik riskler kontratı desteklemeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna arasında gerçekleşen 2.
müzakerelerden de sonuç çıkmadı. İşsizlik başvuruları ise, 215 bine geriledi. Bugün ABD Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı
verisi ve Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü trendine devam
eden kontrat 1.940 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarırsa 1.950 seviyelerinin üstü yeniden test edilebilir. Olası geri
çekilmelerde ise 1.920 dolar seviyesi karşımıza çıkıyor. Kontrat 1.920 seviyesinin altında kalıcı olması, aşağı yönlü trend
oluşturma riskini artırabilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.940 ve 1.950 dolar direnç seviyeleri
olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.930 ve 1.925 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.940 / 1.950 / 1.960
Destekler: 1.930 / 1.925 / 1.920
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YUNSA: Yünsa, 2022 yıl sonu itibarıyla 1 milyar TL net satış rakamına ulaşılmasını hedefliyor Ayrıca "Boyahane Makine
ve Ekipman Modernizasyonu" yatırımı yapılması kararı aldığını açıkladı.
INVES: InvestCo Holding, %100 oranında lider sermayedar olduğu, başlangıç sermayesi 200 milyon TL olan, "Rem Girişim
Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ" unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verdi.
GLCVY: Gelecek Varlık Yönetimi, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ İkinci Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 24 milyon
TL tutarında iştirak etme kararı aldı.
KGYO ve ERSU paylarında 1 Nisan seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak
AKFGY payları 1 Nisan seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek
VERUS: Verusa Holding bağlı ortaklığı Standard Boksit'in Adana Tufanbeyli Boksit maden sahası zenginleştirme tesisi
ÇED raporu onaylandı
SANEL payları 1 Nisan seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.
MANAS: Manas Enerji, Türk menşeili bir firma ile 16,9 milyon TL tutarlı "Sayaç Malzeme Grubu Alımı" sözleşmesi imzaladı
EDIP payında 1 ay süreyle önleyici tedbirleri uygulanacak
Gezinomi payları 8 Mart'tan itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

