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HAFTANIN SON İŞLEM GÜNÜNDE PİYASALARIN YÖNÜ NERESİ?
Borsa Istanbul, dün yüzde 0,31 yükselişle 2.070,65 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 40milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks dün gün içi en yüksek 2.086,96 seviyesini görürken en düşük 2.054,48 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında
ABD’de Dow Jones yüzde 0,49, S&P 500 yüzde 1,42; Nasdaq yüzde 2,51 düşüşle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100
yüzde 0,16 yükseliş, CAC 40 yüzde 0,50 düşüş, DAX yüzde 0,13 yükseliş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir
seyir gözleniyor.
ABD'de ÜFE Aralık'ta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 9,7 ile tahminlerin altında arttı. Yıllık artış 2010’dan beri görülen en büyük artış
olarak kayda geçti. Gıda ve enerji hariç çekirdek ÜFE ise önceki aya kıyasla gerileyerek maliyet baskılarının azaldığı sinyalini
verdi. Bugün ABD tarafında açıklanan bir diğer veri haftalık işsizlik maaşı başvurularıydı. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları
yükselişini sürdürerek 8 Ocak'ta sona eren haftada 23 bin artışla 230 bine çıktı.
Yurt İçi gelişmelere baktığımızda Sanayi üretim endeksi Kasım 2021'de aylık yüzde 3,3, yıllık yüzde 11,4 arttı. TCMB tarafından
haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. TCMB verilerine göre 7 Ocak haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatı 7 Ocak
haftasında parite etkisinden arındırılmış verilere göre 1 milyar 70 milyon dolar azaldı. Tüzel kişilerin döviz mevduatında ise düşüş
1 milyar 130 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri, 7 Ocak itibarıyla 392 milyon dolar düşüş kaydederek 7 milyar 947 milyon dolar
oldu.
Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yabancı yatırımcılar 7 Ocak 2022 haftasında net 142,9 milyon dolarlık
hisse senedi ve 71,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi satarken, 1.9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.
Bugün İngiltere büyüme, sanayi üretimi, ABD perakende satışlar ve sanayi üretimi ve AMB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip
edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde %0,31 yükselerek 2.070,65 seviyesinde tamamladı. 40,09 milyar TL işlem hacminin oluştuğu
günde bankacılık endeksi %0,30 düşerken sanayi endeksi %0,50 yükseliş gösterdi. Dün Avrupa borsalarının karışık, Amerika
ve Çin borsalarının satıcılı olmasına karşın endeks pozitif bir performans sergiledi. Endeksin yükselişinde otomotiv sektörü
destekleyici oldu. Dün endekste 38 hisse yükselirken 58 hisse düşüş gösterdi. Endekse teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü
hareketlerde 2.085 ve 2.100 seviyeleri direnç noktaları olarak karşımıza çıkarken düşüş yönlü olası bir eğilimde 2.060 ve 2.045
seviyeleri önemli destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 2.085 / 2.100 / 2.115
Destekler: 2.060 / 2.045 / 2.035
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Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,08 düşüşle 2.390,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en düşük 2.370,25 seviyesini görürken en yüksek ise, 2,413,75 seviyesini gördü. Açılış sonrası 2.400 seviyesinin
üzerine çıkan kontrat öğleden sonra gelen satışlarla tekrardan geri çekildi. Teknik olarak baktığımızda MACD’nin ve 10
günlük hareketli ortalamanın 22 günlük hareketli ortalamayı geçmesi olumlu olarak karşımıza çıkarken kontratın 2.400
seviyesinin üzerinde kalıcı olamaması durumunda aşağı yönlü hareketler görülebilir. Bugün için ilk destek bölgemiz olan
2.370 seviyesi takibimizde olacak. Bu seviyenin altına doğru hareketlerin gerçekleşmesi durumunda ise bugün 2.400 ve
2.420 seviyelerine doğru geri çekilmeler yeniden tepki alımları için izlenebilir.
Dirençler: 2.400 / 2.420 / 2.435
Destekler: 2.370 / 2.360 / 2.350
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2020

Ocak ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %1,42 düşüşle 13,5998 seviyesinde tamamladı. En yüksek 13,8100 TL
seviyesini görürken en düşük 13,5250 TL seviyesini gördü. Kur korumalı TL mevduat ürününde Merkez Bankası'nın
desteklediği döviz mevduatından dönüşte faiz üst limitinin uygulanmaması ve dolar endeksinin 95 seviyesinin altına sarkması
TL üzerindeki baskıyı azalttı. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde aşağı yönlü hareketini sürdüren kontratta geri çekilmenin
devam etmesi durumunda 13,50 ve 13,35 destek seviyeleri önem arz ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise, 13,75 ve 13.85
TL direnç seviyeleri test edilebilir.
Dirençler: 13,75 / 13,85 / 14,00
Destekler: 13,50 / 13,35 / 13,15
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Şubat ayı ons altın vadeli kontrat dün yüzde 0,07 yükselişle 1.824,50 seviyesinde tamamladı. Powell’ın hafif tonda açıklamaları,
dolar endeksinin 95 seviyesinin altına sarkması, ABD 10 yıllık faizlerinin 1,7 seviyelerinde olması kontratı 1.820 doların
üzerinde desteklemeye devam ediyor. Bugün ABD sanayi üretimi ve Legard’ın açıklamaları takip ediliyor olacak. Teknik olarak
değerlendirdiğimizde ons altının 10 günlük ve 22 günlük ortalamalarının 1.800 dolar seviyesinin üzerine çıktığını görüyoruz.
Bu seviyeler aşağı yönlü hareketlerde önemli destek noktaları olarak karşımıza çıkacak. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin
devam etmesi durumunda 1.828 ve 1.830 Dolar direnç seviyeleri test edebilir. 1.822 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı
olamaması durumunda ise, 1.820 ve 1.817 Dolar seviyeleri destek olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 1.828 / 1.830 / 1.832
Destekler: 1.822 / 1.820 / 1.817

14 Ocak 2022
PGSUS: Pegasus'un Aralık ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78 artışla 1,70 milyon oldu. Yolcu sayısı
2019 yılı aynı ayına göre ise yüzde 31 azaldı. Pegasus'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde doluluk oranı
yüzde 76,2 olarak gerçekleşti. Böylece geçen yılın aynı ayından 2,1 puan daha yukarı, 2019 yılı aynı ayından 11,4 puan
daha aşağı gelindi. 2021 yılının tamamında yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 37 artışla 20,16 milyon oldu. 2019 Yılına
göre ise yolcu sayısında yüzde 34 düşüş kaydedildi.
GEDZA: Gediz Ambalaj, teşvik belgesinin süre uzatımı için başvuru yaptı.
PARSN: Parsan bağlı ortaklığı Omtaş Otomotiv yeni "Otomatik Dövme ve Transfer Hattı" yatırımı makine sözleşmesini
imzaladı.
ATSYH payında 14/01/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat
Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" tedbirleri
uygulanacaktır. Tedbirin uygulanacağı sontarih 11/02/2022'dir.
BRMEN payları 14/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir
paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir
iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması"
uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda
tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre
boyunca devam edecektir.

