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KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR HAKİM
Borsa Istanbul dün günü %2,14 yükselişle 2.133,59 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 33,2 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks dün gün içi en yüksek 2.136,26 seviyesini görürken en düşük 2.103,99 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında
ABD’de Dow Jones yüzde 1,23, S&P 500 yüzde 1,23, Nasdaq yüzde 1,33 yükselişle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100
yüzde 1,28 ,CAC 40 yüzde 0,36 yükselirken, DAX yüzde 0,36 düşüş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir
gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda Euro bölgesi tüketici fiyatları endeksi Şubat ayında yıllık olarak yüzde 5,9'a yükselerek yüzde 5,8
olan beklentinin üzerinde geldi. Bu oran Euro Bölgesi'nde tüm zamanların en yüksek yıllık enflasyon oranı aynı zamanda. Yüksek
gelen enflasyon verisinin ardından AMB geçen haftaki toplantıda varlık alım programının daha hızlı küçültüleceğini duyurmuş, varlık
alım programının büyüklüğünü Haziran’da 20 milyar Euro’ya düşürme kararı almıştı. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi
Klaas Knot, bankanın varlık alımlarının azaltma planının Temmuz’da sonlandırılması gerektiğini ve bu sene 2 faiz artış ihtimalininin
var olduğunu ifade etti. ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa
tasarısını onayladı. Yasaya göre ABD Rusya ve Belarus’a çok daha yüksek gümrük vergisi koymasına, birçok ürünün ihracat ve
ithalatına yasak getirmesine ve ABD ile bu ülkeler arasındaki tüm ticari aktiviteleri önemli ölçüde zorlaştırmasına imkan tanıyacak.
Bu hafta küresel anlamda Merkez Bankalarının faiz kararları gündemdeydi. ABD, İngiltere, Kanada, Özbekistan ve BAE dahil birçok
merkez bankası, artan enflasyonla mücadele etmek için faiz artırımları gerçekleştirdi. Fed’in ardından perşembe günü toplantısı olan
9 merkez bankasının 8’i faiz artırımına gitti.
Yurt İçi gelişmelere baktığımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. TCMB politika
faizini yüzde 14 seviyesinde tutma kararı alırken, barış ortamı ve baz etkisiyle enflasyonda gerileme sürecinin başlayacağını öngördü.
Daha önceki metinlerinde bu yıl cari dengenin fazla vereceğini öngören TCMB, bu metinde ifadeye yer verilmedi. TCMB, cari işlemler
dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan risklerin yakından takip edildiğini, cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde
kalıcı hale gelmesinin, fiyat istikrarı için önem arz ettiğini belirtti. PPK metninde küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve
enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörüldüğü ifadesi yer aldı. Türkiye'den
üst düzey yetkililer, parlamento üyeleri ve iş insanlarından oluşan heyet, ikili ekonomik ilişkileri görüşmek üzere ABD Ticaret
Bakanlığı’na bu hafta ziyarette bulunmuştu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, konu hakkında yaptığı
açıklamada, “ABD'deki toplantılar çok pozitif atmosferde geçti.” dedi.Merkez Bankası verilerine göre, 25 Şubat'ta sona eren ve geçen
yılın son çeyreğindeki kur farkı gelirinin kurumlar vergisinden muafiyet sağlayan avantajı geride kalınca tüzel kişiler dövizde yeniden
alıcı pozisyona geldi. Verilere göre toplam döviz mevduatı da 216 milyar 105 milyon dolar seviyesine yükseldi. Tüzel kişilerin dolar
cinsi döviz mevduatı 1 milyar 35 milyon dolar artarken Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak
789 milyon dolar yükseldi. Bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 2,14 yükselişle 2.133,59 seviyesinde tamamladı. 33,25 milyar TL işlem hacminin
oluştuğu günde bankacılık endeksi %1,42 sanayi endeksi ise, %2,54 yükseliş gösterdi. Fed kararı sonrası belirsizliğin
kalkmasıyla birlikte ABD ve Asya piyasalarındaki pozitif seyir endekste de etkili oldu. Endeks TCMB’nin faizleri sabit
bırakmasıyla birlikte yükselişini hızlandırarak gün içi gördüğü en yüksek seviye olan 2.136,26 seviyesine yakın bir noktadan
kapattı. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü trendini sürdüren endeks 2.100 direnç seviyesini aşmasıyla birlikte yukarı
yönlü hareketini hızlandırdı. Yükselişin devam etmesi durumunda %61,8 Fibo seviyesi olan 2.146 seviyesi ilk ve önemli direnç
bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.115 seviyesinden tepki alımları görülebilir. Yaşanan
gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.146 ve 2.160 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü
hareketlerde 2.125 ve 2.115 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.146 / 2.160 / 2.170
Destekler: 2.125 / 2.115 / 2.100
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 3,82 yükselişle 2.439,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.439,75 seviyesini görürken en düşük ise, 2.358,75 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda kontrat
hareket ettiği kanalın üst trend çizgisi olan 2.395 seviyesini aşarak gün içi gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir noktadan
kapattı. Takip ettiğimiz tüm ortalamaların üzerinde hareket eden kontratta, yükselişin devam etmesi durumunda daha önce
geçmekte zorlandığı 2.070 seviyesinden satış baskısı görülebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.425 seviyesinin destek
olarak çalışması beklenilebilir. Kontratta Momentum, MACD ve RSI olumlu görünümünü koruyor. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.455 ve 2.470 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde
2.425 ve 2.410 destek seviyeleri önem arz ediyor.
,

Dirençler: 2.455 / 2.470 / 2.480
Destekler: 2.425 / 2.410 / 2.395
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2020

Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %1,20 yükselişle 14,9335 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 15,0200 TL seviyesini
görürken en düşük 14,7580 TL seviyesini gördü. TCMB kararı öncesi 14,76 TL seviyesine kadar geri çekilen kontrat TCMB’nin faizi
sabit bırakmasının ardından gelen taleple birlikte kontrat 15 TL’nin üzerini test etti. Dolar endeksinin 98 seviyesine gerilemesi kontratı
aşağı yönlü desteklerken, majör merkez bankaların faiz artırım yoluna gitmesi kontratta yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Teknik olarak
baktığımızda 14,75 seviyesinden destek bulmaya devam eden kontrat dün güçlü direnç bölgesi olan 15 TL seviyesinin üzerini test
etse de kalıcı olamadı. 15 TL üstüne olan hareketler kontratta yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise,
güçlü destek noktası olan 14,75 TL seviyelerinden alışlar görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde
15,00 ve 15,05 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,88 ve 14,84 TL destek seviyeleri önem
arz ediyor.

Dirençler: 15,00 / 15,05 / 15,10
Destekler: 14,88 / 14.84 / 14,80

18 Mart 2022

Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 1,23 yükselişle 1.943,80 seviyesinde tamamladı. Fed’den gelen
açıklamalar ve ABD10 yıllık tahvil getirilerinin yüksek seyri kontratta aşağı yönlü baskı oluştursa da, Fed kararlarının önceden
fiyatlanmış olması ve Rusya-Ukrayna savaşında olumlu gelişmelerin devamının gelmemesi kontratı yukarı yönlü destekliyor.
Teknik olarak baktığımızda gün içinde güçlü destek seviyesi olan 1.925 dolar seviyesinden destek bulan kontrat güçlü direnç
seviyesi ve aynı zamanda 10 günlük üssel ortalaması olan 1.956 seviyesine kadar yükseldi. Kontratta yukarı yönlü bir trendden
bahsedebilmemiz için 1.955 dolar seviyesinin üzerinde tutunması önemli olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı
yönlü hareketlerde 1.950 ve 1.955 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.940 ve
1.935 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.950 / 1.955 / 1.960
Destekler: 1.940 / 1.935 / 1.925
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IZFAS: İzmir Fırça'nın sentetik flament üretim hattı tamamlanarak faaliyete geçti.
EMNIS: Eminiş Ambalaj, yurt dışı satış ağına Tunus'u ekledi ve sipariş aldı. Bu,Tunus boya sektöründe yüksek pazar
payına sahip bir firma ile plastik ambalaj satışında %25+%25 peşin avans alınarak toplam 443.932,65 EURO tutarında
30/06/2022 vadeli akreditifli sipariştir olarak açıklanmıştır.
EUHOL payları 18/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa
satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

