
           

10:00 Almanya ** GFK Tüketici Güven Endeksi -7,8 -6,8 Şubat

10:30 Türkiye *** TCMB Enflasyon Raporu - - Ocak

16:30 ABD *** Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) 0,4% 0,8% Aralık

16:30 ABD *** Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) 5,5% 2,3% 4.Çeyrek

18:00 ABD *** Askıdaki Konut Satışları (Aylık) -0,2% -2,2% Aralık

Borsa Pozitif Ayrışmaya Devam Ediyor 

Borsa İstanbul dün %0,70 yükselişle 2.011,35 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 37,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi en 

yüksek 2.032,07 seviyesini görürken en düşük 1.986,03 seviyesini gördü. Küresel piyasalar Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin açıklamalarının 

NATO üyeliği konusunda ısrarcı olmayacağı şeklinde yorumlanması ve ABD ile İngiltere’nin Rus petrol ithalatını yasaklaması gibi gelişmelerle 

karışık bir seyir izliyor. Rusya’ya petrol ambargosu açıklamaları sonrası ham petrolün varil fiyatı %2’nin üzerinde artışla 126 Dolar seviyesinin üzerini 

gördü. Brent petrolün varil fiyatı %3,2 yükselişle 131 Dolar’ı aştı. Wall Street endeksleri dün dalgalı bir seyir izledikten sonra kapanışta düştü: S&P 

500 %0,72, Nasdaq 100 %0,39 geriledi. S&P gün içinde bir ara %2 yukarıdaydı. Bu sabah ABD vadeli endeksleri yeniden artıda. Asya endeksleri 

Rusya-Ukrayna gelişmelerinin yanı sıra Çin enflasyonu ile Japonya büyümesini de takip etti. Yazının yazıldığı sıralarda Japon Nikkei 225 %0,73 

yükselirken, Çin CSI 300 %1,27 düşüyor. Hong Kong Hang Seng %1,84 ekside hareket ediyor. Düşüşte Çin teknoloji hisselerine gelen satış etkili 

oldu. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %1,85 sınırında, yükselişini üçüncü güne taşıyor. Zelenskiy’nin açıklamalarının etkisi ile dolar ve yen değer kaybetti. 

Bu gelişmelerle birlikte Dolar/TL bu sabah 14,50 sınırında hareket ediyor. 

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömürün ithalatını yasaklayan kararı 

imzaladı. “ABD Rus ekonomisinin ana damarını hedef alıyor” diyen Biden, “Putin’in savaşının fonlanmasının parçası olmayacağız” ifadelerini 

kullandı. Biden, bu adıma ABD Kongresi ve halkından çok büyük destek olduğuna işaret ederek, "Biz bu adımı atarken Avrupalı ortaklarımızın ve 

müttefiklerimizin bizimle aynı pozisyonda olmamasını anlıyoruz. ABD, Avrupa'nın tamamından daha çok petrolü kendi ülkesinde üretiyor." diye 

konuştu. Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisine göre yeni alımlara yönelik yasak derhal uygulamaya girecek, mevcut siparişlerin kademeli olarak 

sonlandırılması için 45 gün süre tanınacak. Konuya ilişkin yasa tasarısının oylamasının bugün ABD Temsilciler Meclisi’nde gerçekleştirilmesi 

bekleniyor. Geçen yıl ABD’nin Rusya’dan aldığı petrol ve diğer petrol ürünlerinin toplamı, ülkenin toplam alımlarının %8’ine tekabül etmişti. Benzer 

ama daha az kapsamlı bir adım İngiltere’den geldi. İngiltere de Rusya’dan petrol ithalatını durduracak ancak doğalgaz ve kömür alımlarını 

sürdürecek. Rusya’ya enerji bağımlılığı yüksek Avrupa devletleri ise bu ambargoya katılmayacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise 

yaptırımlara karşılık, ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının ve ithalatının yasaklanması talimatını verdi. Bu arada Biden, Rusya’nın 

enerji sektörüne ülkesinden yatırım yapılmasının yasaklandığını da duyurdu. Öte yandan ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Rusya yaptırımlarını 

delen Çinli şirketlere karşı “yıkıcı” adımlar atılacağını duyurdu. 

Çin’de üretici enflasyonu şubat ayında yıllık bazda %8,8 ile %8,6 seviyesindeki Bloomberg anketi tahminini aşarken, üretici fiyatlarındaki aylık artış 

%0,9 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Yıllık üretici enflasyonu ocak ayında %9,1 seviyesinde açıklanmıştı. Rusya-Ukrayna savaşı ile küresel enerji 

fiyatlarında hız kazanan yükseliş Çinli üreticilerin maliyetlerini tırmandırırken, karlılığı baskılama ve ekonomik büyümeyi yavaşlatma riski taşıyor. 

Japonya’da ise bugün dördüncü çeyrek büyüme verisinin son okuması açıklandı. Buna göre ülke geçen yılın son üç aylık döneminde yıllıklandırılmış 

olarak çeyreklik bazda %4,6 büyüdü. Beklenti %5,6 seviyesindeydi. Yatırımlar ile tüketici harcamalarının beklentilerden zayıf  seyretmesi verinin 

beklentiyi karşılayamamasında etkili oldu. 

Dün açıklanan ekonomik verilere baktığımızda ABD’de dış ticaret açığı Ocak’ta 89.7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. 

Ocak’ta ithalat yüzde 1.2 artışla 314.1 milyar dolara ihracat da yüzde 1.7 düşerek 224.4 milyar dolara geriledi.  Dün yurt içinde önemli bir veri akışı 

bulunmuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda, "Bizim ayçiçeği, zeytinyağı, böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet, ülkemizi darda, 

zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor." dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 11 ay vadeli Hazine bonosu ile 2 yıl vadeli tahvilde ihale 

öncesi yapılan satışlarla birlikte toplamda 8,3 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirdi. 

Bugün için önemli veri akışı bulunmuyor. Petrol ambargosu haberlerine karşılık petrol fiyatlarının seyri yakından izlenmeye devam edilecek. 
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18:00 ABD *** İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) 10,925Mn 10,925Mn Ocak
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,70 yükselişle 2.011,35 seviyesinde tamamladı. Endekste 56 hisse yükselirken 40 hisse 
düşüş gösterdi. 37,45 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,64 düşerken sanayi endeksi ise %0,72 
yükseliş gösterdi. ABD’nin Rusya’dan petrol ithalatını yasaklayabileceğine yönelik haber akışı endekste satış baskısı yaratsa 
da endeks majör dünya borsalarından pozitif ayrışmaya devam ediyor. ABD ve AB’nin Rusya’dan enerji ithalatını yasaklama 
yönünde adımlarına karşın Rusya’nın atacağı adımlar takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda dün endeks açılışta 
%38,2 Fibo seviyesi olan 1.985 seviyesine doğru geri çekilse de oradan gelen alımla birlikte yükselişe geçerek 2.030 
seviyesinin üzerini test etti. Endeks 2.010 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece yukarı yönlü hareketlerin devamı gelebilir. 
Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.025 ve 2.035 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı 
yönlü hareketlerde 2.000 ve 1.985 destek seviyeleri önem arz ediyor.  
 
Dirençler: 2.025 / 2.035 / 2.045 
Destekler: 2.000 / 1.985 / 1.970 

 

Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,71 yükselişle 2.269,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem 

günü en yüksek 2.300,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.207,00 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda yatay 

kanal hareketine devam eden kontratta %23,6 Fibo seviyesi olan 2.244 seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza 

çıkıyor. Bu seviyeye doğru geri çekilmelerde tepki alımları denenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise, 2.300 seviyesinde tepki 

satışları görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.280 ve 2.300 direnç seviyeleri olarak 

karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.255 ve 2.244 destek seviyeleri önem arz ediyor.    

 

Dirençler: 2.280 / 2.300 / 2.320 

Destekler: 2.255 / 2.244 / 2.225 
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Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,86 yükselişle 14,9450 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 15,0000 TL seviyesini 

görürken en düşük 14,8250 TL seviyesini gördü. Dolar endeksinin 99 seviyesinin üzerinde tutunması, CDS priminin 700 seviyeler ine 

çıkması ve Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde yaşanan gelişmeler kontratta yukarı yönlü baskı uygulamaya devam ediyor. Bugün 

yurtiçinde veri akışı zayıf, ABD’de ise İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda 

yukarı yönlü hareketine devam eden kontrat, 14,75 TL seviyesinin üzerinde tutunarak güçlü direnç seviyesi olan 15 TL seviyesini 

test etti. 15 TL üstündeki hareketlerde yukarı yönlü eğilim hızlanabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 14,75 TL seviyesi önemli destek 

bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 15,00 ve 15,10 TL direnç seviyeleri 

olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,87 ve 14,75 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.     

 

Dirençler: 15,00 / 15,10 / 15,20 

Destekler: 14,87 / 14,75 / 14,65 

 

Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 3,14 yükselişle 2.057,50 seviyesinde tamamladı. ABD’nin Rusya’dan petrol 

ve doğalgaz ithalatını yasaklaması sonrası 2.075 dolar seviyelerine kadar yükselen kontrat sonrasında gelen satış baskısıyla birlikte 

2.050 doların altına geriledi. ABD ve AB’den gelen yaptırımların devam edecek olması ve bu yaptırımlara Rusya’nın nasıl cevap 

vereceği belirsizliği kontratı yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketini hızlandırarak 

devam ettirdiği görülüyor. 2.000 dolar üzerinde kaldığı taktirde yukarı yönlü baskı devam etmesi beklenilebilir. Aşağı yönlü 

hareketlerde ise, 1.980 dolar seviyesi önemli destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Momentum olumlu görünümünü korurken RSI 

83,6 seviyelerinin üzerinde seyrediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.060 ve 2.065 dolar direnç 

seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 2.040 ve 2.030 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.  
 

Dirençler: 2.060 / 2.065 / 2.075 

Destekler: 2.040 / 2.030 / 2.020 
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THYAO: Yolcu doluluk oranı Şubat 2022 döneminde %68,5 olarak gerçekleştiğini ve Ocak – Şubat 2019 döneminde 10,9 

milyon olan toplam yolcu sayısının 2022 yılının aynı döneminde 7,9 milyon olduğunu açıkladı. 

CCOLA: İştiraki CCI Hollanda aracılığıyla The Coca - Cola Bottling Company of Jordan Limited'in %10,0 hissesini satın 

aldı. 

TSKB: TSKB ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) arasında 100 milyon dolar tutarında kredi sözleşmesi imzalandı. 

TCELL: 27 Temmuz 2016, 30 Ocak 2017 ve 24 Mart 2020 tarihlerindeki geri alım kararları kapsamında 4 milyon dolar 

nominal değerde Şirketin Eurobond'unu satın aldı. 
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