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DİKKATLER BUGÜN FED’in KARARLARINDA OLACAK…

Borsa Istanbul, dün yüzde 1,82 yükselişle 1.945,07 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 28 milyar TL olarak
gerçekleşti. Endeks dün gün içi en yüksek 1.953,33 seviyesini görürken en düşük 1.880,18 seviyesini gördü. Yurtdışı
piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 0,19, S&P 500 yüzde 1,22; Nasdaq yüzde 2,28 düşüşle kapattı.
Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 1,02, CAC 40 yüzde 0,74, DAX yüzde 0,75 yükseliş gösterdi. Asya
piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir seyir gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Ocak'ta aylık bazda 1,4 puan
azalışla 113,8 seviyesine geriledi. ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, geçen yıl Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine
kıyasla yüzde 18,8'lik artış gösterdi. Piyasa beklentisi yüzde 18 artması yönündeydi.
IMF 2022 küresel büyüme tahminini yüzde 4,9'dan yüzde 4,4'e indirdi. Kurul, Türkiye’ye ilişkin 2022 ve 2023 büyüme
tahminlerinde revizyon yapmadı. 2021 büyüme tahminini ise yüzde 9'dan yüzde 11'e yükseltti.
Yurt İçi gelişmelere baktığımızda imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı ocak ayında bir önceki aya göre 1,1
puan geriledi ve yüzde 77,6 oldu. Ocak ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 3,4 puan artarak 109,5
oldu.
2021 yılında dünya ticaretinde korumacılık önlemleri, hammadde ve enerji kıtlığı, karbon salımını azaltma hedefi
doğrultusundaki üretim kısıtlamaları sebebiyle, piyasada bir takım belirsizlikler meydana geldi. Tüm bu olumsuz
koşullara rağmen, Türkiye’nin ham çelik üretimi 2021 yılında 40 milyon tonu aşarak rekor kırdı.
Hazine, 13,3 milyar TL tutarında TÜFE’ye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Kira sertifikası almaya hak
kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 25 Ocak 2022 Salı günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale
Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir.” Açıklaması yapıldı.
Bugün yurt içinde önemli veri akışı bulunmuyor, ABD’de yeni konut satışları, ham petrol stokları ve FOMC toplantısı
takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,82 yükselişle 1.945,07 seviyesinde tamamladı. Endekste 69 hisse yükselirken 27 hisse
düşüş gösterdi. 27,81 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %1,71, sanayi endeksi ise %1,34 yükseliş
gösterdi. Önceki gün ABD borsalarının sert geri çekilmesinin ardından gelen alımlarla artıda kapatması endeks üzerindeki
olumsuz havanın dağılmasında etkili oldu. Bugün Fed’den gelecek açıklamalar piyasaların seyri konusunda belirleyici olacak.
Fed’in bilanço küçültmesine yönelik olası açıklamaları piyasalarda tedirginlik yaratabilir. Teknik olarak baktığımızda dün
bahsettiğimiz önemli direnç seviyesinden kapattığı görülüyor. Endeks 2.030 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü
hareketlerin devamı gelebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.965 ve 1.985 direnç seviyeleri
olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 1,930 ve 1.915 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.965 / 1.985 / 2.000
Destekler: 1.930 / 1.915 / 1.900
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Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 2,11 yükselerek 2.189,50 seviyesinde tamamladı. Kontratın son uzlaşma
fiyatındaki değişim ise yüzde 1,98 olarak gerçekleşti. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 2.199,50 seviyesini görürken en
düşük ise, 2.096,25 seviyesini gördü. Bugün Fed beklentisi ve Rusya-Ukrayna jeopolitik riski kontrat üzerinde etkili olacak.
Kontrata teknik olarak baktığımızda 2.200 direnç seviyesinin üzerinde çıkmakta zorlandığı görülüyor. 2.200 seviyesinin
altında kaldığı sürece aşağı yönlü baskı oluşmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı
yönlü hareketlerde 2.200 ve 2.225 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.175 ve 2.150
destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.200 / 2.225 / 2.260
Destekler: 2.175 / 2.150 / 2.125
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2020

Ocak ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,34 düşüşle 13,5151 seviyesinde tamamladı. En yüksek 13,5881 TL
seviyesini görürken en düşük 13,4330 TL seviyesini gördü. Bugün Türkiye tarafında veri akışı zayıf ABD’de ise Yeni Konut
Satışları ve FOMC toplantısı takip ediliyor olacak. Jeopolitik riskten kaynaklı enerji fiyatlarının artması Fed’in elini daha da
zorlaştırıyor. Fed’den bilanço küçültmesine yönelik gelecek açıklama kontratta yükselişe neden olabilir. Teknik olarak
baktığımızda dar bir bantta hareket ettiği görülen kontratın 13,50 TL seviyesinin üzerinde kalması yukarı yönlü bir hareketi
destekleyecektir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 13,65 ve 13,75 TL direnç seviyeleri olarak
karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 13,50 ve 13,40 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 13,65 / 13,75 / 13,90
Destekler: 13,50 / 13,40 / 13,25
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Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 1,06 yükselişle 1.854,50 seviyesinde tamamladı. ABD 10 yıllıklarının
yüzde 1,8’lerde olması, dolar endeksinin tekrar 96 seviyelerine çıkması ve bugün gerçekleşecek FOMC toplantısı kontrat
üzerinde baskı oluştursa da Rusya-Ukrayna jeopolitik riski kontratı 1.840 doları üzerinde tutmaya devam ediyor. Teknik olarak
baktığımızda yukarı yönlü trendini sürdüren kontrat 1.847 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketine devam
edebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü trendini sürdüren kontratta 1.860 ve 1.865 dolar direnç seviyeleri olarak
karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.850 ve 1.847 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.860 / 1.865 / 1.870
Destekler: 1.850 / 1.847 / 1.838
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YKSLN: Yükselen Çelik, çelik servis merkezinin kaba inşaat kısmı için ana yüklenici anlaşması yaptı.
ESEN: Esenboğa Elektrik, Güzel Enerji Akaryakıt ile "Çatı Öztüketim Güneş Santrali" kurulumu için sözleşme imzaladı.
EMNIS: Eminiş Ambalaj, 25-27 Ocak tarihlerinde yapılacak olan elektrik kesintisi nedeniyle çalışma yapamayacak.
AKSGY: Akiş GYO iştiraki Karlıtepe Gayrimenkul'un Beykoz projesi imar planı onaylandı.
AKFGY ve PRKAB paylarında 25 Şubat seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak.
BLCYT payları 25 Şubat seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

