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PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR..
Borsa İstanbul dün günü %1,69 yükselişle 2.088,48 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 28,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi
en yüksek 2.092,59 seviyesini görürken en düşük 2.066,23 seviyesini gördü. Savaşın hisse senetleri piyasalarına etkisi konusunda yatırımcılar daha
kötümser olsa da, Çin’den büyümeye dair gelen güçlü sinyaller Asya’da hisselerin kayıplarını sınırlıyor. Çin’de yılın ilk iki ayında sanayi üretimi %7,5
büyürken perakende satışları da %6,7 büyümeyle %3’lük beklentiyi aştı. Bu veri ile birlikte kayıplar sınırlansa da Hong Kong Hang Seng %1,5
geriliyor. Japon Topix ise %1 yukarıda. Nasdaq 100, koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana ilk kez ayı piyasası bölgesine yaklaşırken
vadeliler kısmi toparlanmaya işaret ediyor. Nasdaq 100 vadelileri %0,5 artıda. ABD 10 yıllık tahvil getirisi iki baz puanlık yükselişle %2,16’da.
Bloomberg Dolar Endeksi %0,1 düşüşle 1.205 puan seviyesinde. Dolar/TL %0,1 yükselişle 14,82’den işlem görüyor. Bugün Erdoğan’ın kabine
toplantısı sonrası açıklamaları izlenecek.
ABD, Rusya’yı desteklemenin “sonuçları olabileceğini” belirterek Çin’i uyardı. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından ilk üst düzey ABDÇin görüşmesi Roma’da gerçekleşirken iki taraf görüşmeyi ‘yapıcı‘ sözleriyle niteledi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan savaşın da
dahil olduğu birçok konuyu altı saat boyunca Çinli mevkidaşı Yang Jiechi ile görüştü. Görüşme sonucu somut bir adım açıklanmazken Çin tarafı
Rusya-Ukrayna savaşında barış görüşmelerini teşvik etmeye devam edeceklerini bildirdi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise ülkesinin Rusya savaşına
ilişkin ABD yaptırımlarından etkilenmek istemediğini bildirdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Almanya Başbakanı Olaf
Scholz’u Ankara’da ağırladı. Görüşme sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında Erdoğan Türkiye’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılıp
katılmayacağı yönündeki bir soru üzerine, “Bugüne kadar aldığımız silah veya silahlar var. Şu andaki şartlar içerisinde gelecek ne gösterir, onu
konuşmak erken olur ama şartlar ne getirir, ne götürür onu görmemiz lazım” yanıtını verdi.
Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’in Kovid bağlantılı karantina önlemleri açıklaması ve Rusya-Ukrayna savaşına diplomatik çözüm çabaları
petrol fiyatlarındaki düşüşü hızlandırıyor. Pazartesi günü %5,1 düşen mayıs vadeli Brent petrol fiyatı bugün de %4,1 gerileyerek 102,6 dolara indi.
WTI ham petrol fiyatı da %5,8’lik düşüş ardından %4,1 gerileyerek 98,8 dolara kadar geri çekildi. WTI yaklaşık bir hafta önce ulaştığı 14 yılın zirvesi
seviyelerden %20 gerilemiş durumda. Zirve yükselişinde Rus petrolünün alımına getirilen kısıtlamalar rol oynamıştı. Australia & New Zealand
Banking Group Stratejisti Daniel Hynes’a göre emtia piyasalarındaki havayı manşetler belirlemeye devam ediyor. Hynes “Bu, petrol fiyatlarını baskı
altına alıyor. Öte yandan bu durum temel resmi vermekten uzak. Rusya petrolü hala izole edilmiş durumda” değerlendirmesini yaptı.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda Commerzbank bu hafta TCMB'nin politika faizini değiştirmesini beklemediğini açıkladı. Piyasa beklentisi de
Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararında politika faizinin %14 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi. Scholz
konuşmasında, AB ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliğinin çok önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya ile 2020'de
38 milyar dolar civarında olan ikili ticaret hacmimiz 2021'de 41 milyar doları aştı. Bu rakamı 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız." dedi. İşbirliğimizin
yenilenebilir enerji, iklim değişikliği ile mücadele, yeşil dönüşüm, yapay zeka ve dijitalleşme gibi yeni alanlarda yoğunlaşmamızın bu hedefe yardımcı
olacağına inanıyorum şeklinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan Rusya-Ukrayna arasındaki çatışma için de "Kalıcı ateşkesin tesisi konusundaki
çabalarımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz. "Antalya buluşması, diplomasi hanesine kaydedilmiş en önemli başarıdır”şeklinde açıkladı.
Bugün yurt içinde bütçe dengesi, İngiltere işsizlik, almanya Zew Ekonomik Güven Endeksi, sanayi üretimi ve AMB Başlkanı Lagarde’ın konuşması
takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,69 yükselerek 2.088,48 seviyesinde tamamladı. Endekste 73 hisse yükselirken 26 hisse düşüş
gösterdi. 28,47 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %1,11 sanayi endeksi ise, %1,42 yükseliş gösterdi. Ford
Otosan ile ilgili yatırım haberleri sonrası FROTO tavandan kapatırken diğer otomotiv sektörü hisselerinde de sert yükselişler yaşandı.
Otomotiv sektöründeki bu yükseliş, endeksin geçmekte zorlandığı 2.065 seviyesinin üzerinde kapatmasında etkili oldu. Bugün
yurtiçinde Bütçe Dengesi yurtdışında ise, Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı ve ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi takip ediliyor
olacak. Teknik olarak baktığımızda güçlü direnç bölgeleri olan 2.065 ve 2.085 seviyelerinin üzerinde kapatan endeks yukarı yönlü
hareketine devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç bölgesi olarak 2.100 seviyesi karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde
kalıcı olabilirse yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, direnç bölgesi olarak çalışan 2.065
seviyesi güçlü destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.100 ve 2.115
direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.075 ve 2.065 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.100 / 2.115 / 2.125
Destekler: 2.075 / 2.065 / 2.055
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 2,18 yükselişle 2.2374,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.386,50 seviyesini görürken en düşük ise, 2.323,50 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda 2.320
seviyesinin üzerinde tutunmaya devam eden kontrat, bu seviyenin üzerinde tutundukça yukarı yönlü hareketlerin devamı
beklenilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç olarak %38,2 Fibo seviyesi olan 2.395 seviyesi karşımıza çıkıyor. Kontratta
RSI, Momentum ve MACD olumlu görünümünü koruyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.395
ve 2.410 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.360 ve 2.350 destek seviyeleri önem arz
ediyor.
Dirençler: 2.395 / 2.410 / 2.425
Destekler: 2.360 / 2.350 / 2.330
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2020

Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,42 düşüşle 14,9830 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 15,1781 TL
seviyesini görürken en düşük 14,8662 TL seviyesini gördü. Fed kararı öncesi ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 2,14
seviyesinin üzerinde işlem görmesi ve dolar endeksinin 99 seviyesinin üzerinde tutunmasına karşın bölgedeki gelişmeler
kontratta aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Bugün yurtiçinde Bütçe Dengesi yurtdışında ise ABD Üretici Fiyat
Endeksi (ÜFE) verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda 15 TL üzerinde tutunamayan kontrat gün içinde 10
günlük üssel ortalaması olan 14,84 TL seviyelerine doğru geri çekildi. Kontrat 15 TL’nin üzerinde kalamadığı sürece aşağı
yönlü trend oluşma riski artacaktır. Olası aşağı yönlü hareketlerde 14,75 TL seviyelerine doğru geri çekilme görülebilir.
Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 15,05 ve 15,15 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken
aşağı yönlü hareketlerde 14,88 ve 14,80 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 15,05 / 15,15 / 15,23
Destekler: 14,88 / 14.80 / 14,75
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 1,23 düşüşle 1.960,50 seviyesinde tamamladı. Fed kararı öncesi
ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 2,14 seviyesinin üzerinde işlem görmesi, dolar endeksinin 99 seviyesinin üzerinde tutunması
ve savaş bölgesinde yaşanan gelişmeler altındaki risk iştahını düşürüyor. Bugün yurtiçinde Bütçe Dengesi yurtdışında ise,
Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı ve ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi takip ediliyor olacak. Kontrata teknik olarak
baktığımızda aşağı yönlü hareketine devam eden kontrat 10 günlük üssel ortalaması olan 1.965 seviyesinin altında kapanış
yaptı. 10 günlük üssel ortalamasının altında kaldığı sürece aşağı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerde
1.950 dolar seviyesinin üzerinde tutunması önemli olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.965
ve 1.970 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.950 ve 1.940 dolar destek seviyeleri
önem arz ediyor.
Dirençler: 1.965 / 1.970 / 1.980
Destekler: 1.950 / 1.940 / 1.930
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PRKME: Park Elektrik bağlı ortaklığı Konya Ilgın, Nasıroğlu Madencilik ile dekapaj işi sözleşmesini karşılıklı mutabakat ile
sonlandırarak Yener Tarım İnşaat Madencilik ile imzaladı.
ESCOM: Escort Teknoloji iştiraki Alesta Elektronik, ABD'de kurulu PowerDev'e 78 bin dolar yatırım yapılmasını
kararlaştırdı.
PGSUS: Pegasus'un Şubat ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 artışla 1,57 milyon oldu. Yolcu
sayısı 2019 yılı aynı ayına göre ise yüzde 27 azaldı.
VBTYZ: VBT Yazılım, Türkiye'de yerleşik sektöründe lider bir müşterisi ile "Mainframe Sunucuları Yenileme Satın Alma
Sözleşmesi " imzaladı.
SELVA payları 15/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa
satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

