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PİYASALAR HAFTAYA PETROL AMBARGOSU HABERİYLE BAŞLIYOR...
Borsa Istanbul Cuma günü %1,61 düşüşle 1.990,75 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 29 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks Cuma gün içi
en yüksek 2.024,07 seviyesini görürken en düşük 1.990,75 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 0,53, S&P
500 yüzde 0,79 ; Nasdaq yüzde 1,66 düşüşle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 3,48 ,CAC 40 yüzde 4,97, DAX yüzde 4,41 düşüş
gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir seyir gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda jeopolitik gerginlikler devam etmekte. Genel anlamda Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımlar gündemde. ABD
merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurdu. Rus bankaları, Visa ve Mastercard’ın
ülkedeki faaliyetlerini durdurmasının ardından Çinli UnionPay ödeme sistemlerini kullanan kartlar çıkartmaya hazırlanıyor.
Online ödeme platformu PayPal da benzer şekilde, Ukrayna'daki savaş gerekçesiyle Rusya'daki hizmetlerini askıya aldı. Yaptırımlara karşılık Rusya
Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını açıklayarak, başka bir ülkeden uçuşa yasak
bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini söyledi. Putin, "Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş
ilan etmek gibidir." dedi. Vladimir Putin, "İç hat uçuşlarını yoğunlaştıracağız ve izin verilen yönlerde dış uçuşları sürdüreceğiz." açıklaması yaptı.
Aynı zamanda Putin, cumartesi günü imzaladığı kararnameye göre, ülkedeki sermaye kontrollerinin devam ettiği bir ortamda temerrütleri önlemek
amacıyla, Rus şirketlerinin yabancı alacaklılara ruble ile ödeme yapmasına izin verileceğini duyurdu.
IMF, Ukrayna'da devam eden savaş ve ilgili yaptırımların küresel ekonomi üzerinde "ağır" bir etkisi olacağını belirterek, Ukrayna'nın 1,4 milyar
dolarlık acil finansman talebinin en erken gelecek hafta değerlendirilmesinin beklendiğini bildirdi. Pandemi etkilerinin devam ettiği bir ortamda
Buğday ve diğer tahıllar dahil olmak üzere enerji ile emtia fiyatlarının yükselmesi, küresel enflasyonist baskıların arttığına işaret etmekte.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde,
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin olarak acil genel bir ateşkes çağrısında bulunduğu aktarıldı. Türkiye, Rusya- Ukrayna savaşında dengeli bir
strateji gütmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen
adım atılmasının önemini vurguladı.
Kur Korumalı Mevduatta, vadesi gelen mevduatlar için yenileme imkanı getirildi. Yapılan düzenleme ile yurt içi yerleşik tüzel kişiler için KKM’de
dövizden TL’ye dönüş için en kısa vade 6 aydan 3 aya indirildi.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,61 düşüşle 1.990,75 seviyesinde tamamladı. Endekste 29 hisse yükselirken 68 hisse düşüş
gösterdi. 29,12 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,62, sanayi endeksi ise %1,56 düşüş gösterdi.
Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında Avrupa’ya kıyasla daha pozitif ayrışabileceği beklentisini koruyan endeks dünya borsalarına
karşı olumlu görünümünü koruyor. AB borsalarının sert satıcılı kapandığı Cuma günü hafta sonu riskinden kaçınılmasıyla birlikte
endeks, gün içi gördüğü en düşük seviyeden kapattı. Bugün Rusya-Ukrayna savaşı ve yaptırımlarla ilgili haber akışı takip ediliyor
olacak. Teknik olarak baktığımızda %38,2 Fibo seviyesi olan 1.985 seviyesinin üzerinde tutunmayı başaran endeks, bu seviyenin
üzerinde kaldığı sürece 2.025 seviyeleri yeniden test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 1.960 seviyelerine doğru geri çekilme
görülebilir. Endekste MACD olumlu görünümünü korurken Momentum olumsuz sinyal veriyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı
yönlü hareketlerde 2.000 ve 2.010 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 1.985 ve 1.970 destek
seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.000 / 2.010 / 2.025
Destekler: 1.985 / 1.970 / 1.960
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,69 düşüşle 2.251,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.281,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.232,75 seviyesini gördü. Kontrat %23,6 Fibo seviyesi olan ve
yatay kanal çizgisinin alt bandı olan 2.244 seviyesinin altını test etse de kalıcı olamadı. Teknik olarak baktığımızda kısa
vadeli trend değişiminden bahsedemeyiz. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2.320 seviyesi direnç
bölgesi olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.215 seviyesi öneli bir destek bölgesi olarak karşımıza
çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.260 ve 2.275 direnç seviyeleri olarak karşımıza
çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.244 ve 2.225 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.260 / 2.275 / 2.300
Destekler: 2.244/ 2.225 / 2.215
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2020

Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %2,34 yükselişle 14,7329 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,7565 TL
seviyesini görürken en düşük 14,3989 TL seviyesini gördü. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte 99,15 seviyesine yükselen dolar
endeksi kontratta yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Bugün yurtiçinde ve yurtdışında veri akışı zayıf. Teknik olarak
baktığımızda 14,75 TL seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlanan kontratta yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi
durumunda 14,90 TL seviyesi yeniden test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 14,55 TL seviyesi yeniden test edilebilir.
Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,90 ve 15,00 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken
aşağı yönlü hareketlerde 14,65 ve 14,55 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 14,90 / 15,00 / 15,10
Destekler: 14,65 / 14,55 / 14,45
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 1,76 yükselişle 1969,00 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksindeki
yükselişe karşın Rusya’nın attığı adımlar sonrası savaş riskinin uzun sürebileceği beklentisi kontratı yukarı yönlü desteklemeye
devam ediyor. Jeopolitik risklere karşın en iyi koruma araçlarından biri olan altın bugün 2.000 doların üzerini test etti. Bu yazının
yazıldığı sırada 1.985 dolar seviyesinde olan ons altınla birlikte kontratta pozitif bir açılış bekliyoruz. Teknik olarak baktığımızda
yukarı yönlü trendine devam eden kontrat takip ettiğimiz tüm ortalamaların üzerinde hareket etmeye devam ediyor. Kontratta
RSI tekrardan 70 seviyesinin üzerinde çıkarken MACD olumlu görünümünü koruyor.. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı
yönlü hareketlerde 1.980 ve 1.990 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.960 ve
1.955 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.980 / 1.990 / 2.000
Destekler: 1.960 / 1.950 / 1.940
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FROTO: Ford Otomotiv, Rekabet Kurulu'nun Şirket hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildiğini
bildirdi.
GLCVY: 2022 yılında satışların 12-15 Milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi, satışların %40-50’sinin bireysel segmentten
gelmesi ve KOBİ-ticari segment içinde teminatlı kredilerin artması bekleniyor.
HTTBT: Hitit Bilgisayar, "Seyahat Acentası İşletme Belgesi"ni bağlı ortaklığı Hitit SAAS Turizm Servisleri AŞ'ye devretmeye
karar verdi.
KONTR: Kontrolmatik bağlı ortaklığı Progresiva Enerji Yatırımları, 20 yıl süreyle, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti
yapmak üzere Tedarik Lisansı aldı. Ayrıca Irak Elektrik Bakanlığı Dünya Bankası projesi için verdiği teklif kabul edildiğini
açıkladı.
PGSUS: Pegasus, 2022 için öngörülen jet yakıtı kullanımının yüzde 42’sinin hedge edildiğini bildirdi.

