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MÜZAKERE SONRASI PİYASALARDA YÖN ARAYIŞI..
Borsa İstanbul dün %1,57 yükselişle 2.206,50 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 41,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün günü içi
en yüksek 2.220,49 seviyesini görürken en düşük 2.181,76 seviyesini gördü. İstanbul müzakerelerinden somut açıklamalar çıkmasının ardından
hisse senetleri ve tahvillerde başlayan ralli çarşamba gününe de yaşınıyor. MSCI Asya Pasifik endeksi yükselişini ikinci güne taşırken yazının
yazıldığı sıralarda Hong Kong Hang Seng %1,1, Çin Shangai %1,4 artıda işlem görüyor. Japon borsaları ise yenin dolar karşısında %1
güçlenmesi ile olumsuz ayrışıyor. Nikkei 225 %1,6 ekside. S&P 500 endeksi %1,2 ile dördüncü gün üst üste yükselişle kapatırken vadeliler hafif
geriliyor. Müzakerelerde ilerleme kaydedilmesiyle dolar da düşüşe geçti. Bloomberg Dolar Endeksi %0,3 düşüş yaşıyor. Lira da İstanbul
müzakereleri sonrası kuvvetlendi. Dolar/TL sabah saatlerinde 14,60 seviyelerinden işlem görüyor. İki günlük sert düşüşlerin ardından Rusya geri
çekilmesi üzerindeki şüpheler sebebiyle petrol fiyatları bu sabah yükseliyor. Brent mayıs kontratı varil fiyatı %0,8 yükselişle 111 dolardan alıcı
buluyor. Bugün içeride Mart ekonomik güven endeksi, Almanya’da enflasyon, ABD ADP tarım dışı istihdam, büyüme, ham petrol stokları verileri
takip edilecek.
Küresel gelişmelere baktığımızda, dün İstanbul’da 4,5 saat süren barış müzakerelerinin ardından taraflardan olumlu yanıtlar gelmesi küresel risk
iştahını artırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'daki müzakereleri olumlu bulduğunu kaydetti. En önemli gelişme olarak
görüşmelerden sonra açıklama yapan Ukrayna heyeti, "Türkiye de garantör olsun" dedi. Rusya Savunma Bakanlığı da diyalog için Kiev ve
Çernihiv’de operasyonların duracağını bildirdi. Olumlu gelişmelerin ardından ons altın ve brent petrol ve buğday başta olmak üzere bazı tarımsal
emtialarda hızlı bir geri çekilme yaşanırken küresel hisse senedi piyasalarında alıcılı seyir yaşandı.
Dün ABD’de açıklanan ekonomik verilere baktığımızda, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Mart'ta aylık bazda 1,5 puan artışla 107,2
seviyesine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı Şubat'ta bir önceki aya kıyasla 17 bin azalarak
11 milyon 266 bine indi.
Yurt İçi gelişmelere baktığımızda, barış müzakerelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz.
Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir." açıklamalarında bulundu. S&P Global, aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekte olan
ekonomiler için büyüme tahminlerinin düşürdü. S&P Global, gelişmekte olan piyasalar için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 4,8'den
yüzde 4,0'a indirdi. Türkiye için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,7'den 2,4’e indirdi.
İhracatçıların kapasite kullanımı yüzde 80 seviyelerine yükseldi. Türkiye’de hazır giyimde kapasite kullanımı yüzde 83,9’a, tekstilde yüzde 81’e
ulaştı. Kapasite kullanım oranı otomotivde yüzde 77,7, kimyada yüzde 77,5, ana metal sanayiinde ise yüzde 79,5 seviyesine çıktı. Elektronikte
de kapasite kullanımı yüzde 80,7 düzeyinde. Bankacılık sektörü net karı Şubat sonu itibarıyla 39 milyar TL olurken bankaların aktifler toplamı
geçen yıl sonuna göre 267,2 milyar TL artışla 9,48 trilyon lira oldu. 2021 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 12,2 artışla 800 milyar 954
milyon TL olurken, Şubat 2022 döneminde sektörün dönem net kârı 38 milyar 999 milyon TL, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 19,05
seviyesinde gerçekleşti.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,57 yükselişle 2.206,50 seviyesinde tamamladı. Endekste 64 hisse yükselirken 34 hisse düşüş
gösterdi. 41,46 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,89, sanayi endeksi ise %0,19 yükseliş gösterdi. RusyaUkrayna barış görüşmelerinin beklenenden iyi geçmesi piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Rusya’nın Kiev ve Çernihiv yönlerinde
askeri eylemlerini azaltmaya karar vermesi ve Ukrayna’nın barış için gereken önemli konularda ılımlı olması barış beklentilerini artırdı.
Bugün Rusya-Ukrayna ile ilgili gelişmeler takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda 4 günlük geri çekilmenin ardından geçmekte
zorlandığı 2.200 seviyesinin üzerinde kapatan endeks, bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü trendin devamı beklenilebilir.
Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, ilk destek bölgesi olarak 2.195 seviyesi karşımıza çıkıyor. Hacimin yükselişi desteklediği endekste
Momentum olumlu görünümünü korurken RSI 70 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü
hareketlerde 2.220 ve 2.230 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.195 ve 2.180 destek seviyeleri
önem arz ediyor.

Dirençler: 2.220 / 2.230 / 2.240
Destekler: 2.195 / 2.180 / 2.170
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Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 2,56 yükselişle 2.508,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.523,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.450,50 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda takip
ettiğimiz kısa vadeli ortalamaların üzerinde hareket eden kontrat 2.500 üzerinde tutunsa da %50 Fibo seviyesi olan 2.516,5
seviyesinin üzerinde kalıcı olamadı. Kontratta yukarı yönlü trendin devamı açısından 2.516,5 seviyesinin üzerinde kalıcı
olması önemli olacak. Kontratta teknik göstergeler olumlu görünümünü koruyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.470
seviyesi takip ediliyor olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.517 ve 2.525 direnç seviyeleri
olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.500 ve 2.485 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.517 / 2.525 / 2.540
Destekler: 2.500 / 2.485 / 2.470
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2020

Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %1,27 düşüşle 14,6468 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,8470 TL
seviyesini görürken en düşük 14,500 TL seviyesini gördü. Barış görüşmelerinden gelen yapıcı açıklamalar sonrası dolar
endeksi 98 seviyesine kadar geri çekildi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan gelen liralaşma yönündeki
açıklamalar ve dolar endeksindeki geri çekilmeyle birlikte kontrat 14,75 TL seviyesinin altına geriledi. Bugün ABD’de ADP
Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ve GSYİH verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda 14,75 – 15 TL kanalını aşağı
yönlü kıran kontrat 14,50 TL seviyesine kadar geri çekilse de kalıcı olamadı. Kontrat 14,75 TL altında kaldığı sürece tekrardan
14,50 TL seviyesine doğru hareketler beklenilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,70 ve
14,75 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,60 ve 14,55 TL destek seviyeleri önem arz
ediyor.
Dirençler: 14,70 / 14,75 / 14,82
Destekler: 14,60 / 14.55 / 14,50
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Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 1,04 düşüşle 1.922,50 seviyesinde tamamladı. Barış görüşmeleri
sonrası Rusya ve Ukrayna’dan gelen olumlu açıklamalar barış umutlarını yükseltirken altın gibi değerli emtialar da geri
çekilmeye neden oldu. Olumlu açıklamaların devam etmesi kontrattaki aşağı yönlü baskıyı artırabilir. Bugün Rusya ve
Ukrayna’dan gelen açıklamalar takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda gün içinde gelen satışlarla birlikte 1.883,55
dolar seviyesine kadar geri çekilen kontrat, günü güçlü destek seviyesi olan 1.925 doların altında kapattı. Kontrat 1.925 doların
altında kaldığı sürece aşağı yönlü hareketlerin devamı beklenilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü
hareketlerde 1.925 ve 1.933 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.916 ve 1.910
dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.925 / 1.933 / 1.945
Destekler: 1.916 / 1.910 / 1.900
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SMRTG: Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri, yurt içi yerleşik bir müşteriyle 5,48 milyon dolar bedelli satış sözleşmesi
imzaladı.
GLRYH: Güler Yatırım Holding bağlı ortaklığı Pardus Girişim Sermayesi'nin halka arzına karar verdi.
BOBET: Boğaziçi Beton, 60 milyon TL'ye kadar, 1 yıl süreli, Geri Alım Programı başlattı.
PRKME: Park Elektrik bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik, 10 bin ton kömürün satışı için Düzgün İnşaat ile sözleşme
imzaladı.
ETILR: Etiler Gıda paylarının, 31 Mart tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verildi.
ESCAR: Escar Turizm, Varmı Arttıran Dijital Platform Teknolojileri AŞ unvanlı şirketin kuruluş işlemlerini tamamladı.
CEOEM: CEO Event Medya, "2022 yılı 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İçinde Yer Alan Hizmetlerle İlgili
Alım İşleri" ihalesini kazandı.
BRKO: Birko Birleşik Koyunlulular, Garanti Bankası'na olan kredi borcunu yeniden yapılandırdı.
ISGYO: İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payında 30/03/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Brüt Takas" tedbiri
uygulanacak.
KAPLM paylarında 30/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt
takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan
tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

