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BUGÜN DİKKATLER ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM RAPORUNDA OLACAK
Borsa Istanbul, dün yüzde 0,11 yükselişle 2.007,55 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 32,7 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks dün gün içi en yüksek 2.021,77 seviyesini görürken en düşük 1.977,66 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında
ABD’de Dow Jones yüzde 0,47, S&P 500 yüzde 0,10; Nasdaq yüzde 0,13 düşüşle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100
yüzde 0,88, CAC 40 yüzde 1,72, DAX yüzde 1,35 düşüş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir gözleniyor.
Dün ABD tarafında veri akışı yoğundu. ABD’de ISM imalat dışı endeksi, geçen yıl aralıkta aylık 7,1 puan azalışla 62 değerine
gerileyerek beklentilerden daha fazla düştü. Hizmet sektörü büyümesindeki yavaşlamayı gösteren ve piyasa beklentilerinin
üzerinde düşüş kaydeden verinin bu dönemde 66,9 değerini alması öngörülüyordu. ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre
haftalık işsizlik maaşı başvuruları 2021’in son haftasında 7 bin artışla 207 bine yükseldi ancak tarihi düşük seviyelerde kalmaya
devam ediyor.
ABD’de açıklanan bir diğer veri dış ticaret rakamlarıydı. Dış ticaret açığı, geçen yıl kasımda aylık yüzde 19,4 artışla 80,2 milyar
dolara çıktı. Piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösteren dış ticaret açığının, 77,1 milyar dolar olması öngörülüyordu. Türkiye,
ABD’ye yönelik ihracatını 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 45 oranında artırdı. Söz konusu artışla ABD; Almanya ve Birleşik
Krallık’ın ardından Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştirdiği üçüncü pazar oldu.
Almanya’da yıllık enflasyon Aralık’ta 1992’den beri görülen en sert artışla yıllık bazda yüzde 5,3 olarak gerçekleşti.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda dün haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, TCMB verilerine göre 31 Aralık
haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları 933 milyon dolar artış kaydetti. Tüzel kişilerin döviz mevduatları ise ilgili haftada 2,8
milyar dolar düştü. TCMB verilerine göre brüt rezervler 31 Aralık haftasında 111 milyar 52 milyon dolara yükseldi. Bir önceki hafta
bu rakam 110 milyar 926 milyon dolardı.
Bugün Almanya sanayi üretimi, Euro Bölgesi enflasyon, ABD Tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Yurt içinde önemli bir veri
akışı bulunmuyor.
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Endeks önceki işlem gününde %0,11 yükselerek 2.007,55 seviyesinde tamamladı. 32,73 milyar TL işlem hacminin oluştuğu
günde bankacılık endeksi %0,24, sanayi endeksi ise, %0,24 düşüş gösterdi. FED tutanakları sonrası dünya borsaları olumsuz
performans sergilerken Borsa İstanbul’un dünya borsalarından pozitif ayrıştığı görülüyor. Yüzde 0,11 yükselişe karşın dün 33
hisse yükselirken 63 hisse düşüş gösterdi. Teknik olarak bakıldığında 2.000 puanın üzerinde tutunmaya devam eden endeks,
22 günlük ortalaması olan 1981 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Hacimin de yükselişi desteklediği endekste yukarı
yönlü hareketlerinde 2.015 ve 2.030 seviyeleri direnç noktaları olarak karşımıza çıkarken düşüş yönlü olası bir eğilimde 1.980
ve 1.970 seviyeleri önemli destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 2.015 / 2.030 / 2.045
Destekler: 1.980 / 1.970 / 1.955
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Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,53 yükselerek 2.327,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en düşük 2.265,00 seviyesini görürken en yüksek ise, 2,339,50 seviyesini gördü. Yukarı yönlü trendine devam eden
kontratta Fed tutanakları aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Buna ek olarak yabancıların geçen ay borsadan nette 1 milyar
dolardan fazla çıkış yapması kontrattaki baskıyı arttırıyor. Teknik olarak baktığımızda, 22 günlük ortalaması olan 2.273
seviyesinin üzerinde hareket eden kontratta bugün için ilk ve önemli direnç seviyesi olan 2.340 üzerinde kalıcı olabilirse 2.360
ve 2.380 seviyeleri yeni hedefler olabilir. Bugün için ilk destek bölgemiz olan 2.310 seviyesi takibimizde olacak. Bu seviyenin
altına doğru hareketlerin gerçekleşmesi durumunda ise bugün 2.290 ve 2.273 seviyelerine doğru geri çekilmeler yeniden
tepki alımları için izlenebilir.
Dirençler: 2.340 / 2.360/ 2.380
Destekler: 2.310 / 2.290 / 2.273
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2020

Ocak ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %1,57 yükselişle 14,1280 seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,236 TL
seviyesini görürken en düşük 13,830 TL seviyesini gördü. Fed tutanaklarının açıklanmasının ardından 14 TL seviyesinin
üzerinde kapatan kontratta bugün ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri takip ediliyor olacak. Yaşanan gelişmeler
çerçevesinde yukarı yönlü hareketin gerçekleşmesi durumunda kontratta 14,25 ve 14,40 direnç seviyeleri önem arz ediyor.
Olası satışların oluşması halinde ise geçmekte zorlandığı 14,00 ve 13,88 destek seviyeleri test edilmesi beklenebilir.
Dirençler: 14,25 / 14,40 / 14,50
Destekler: 14,00 / 13,88 / 13,75
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Şubat ayı ons altın vadeli kontrat dün yüzde 2,01 düşüşle 1.792,35 seviyesinde tamamladı. Fed tutanakları ardından ABD 10
yıllık tahvil faizlerindeki sert yükseliş sonrası ons altın 1.800 doların altına geriledi. 1.800 doların altında kaldığı sürece ons
altında aşağı yönlü baskı devam edebilir. Bugün Avrupa bölgesi enflasyon verisi, ABD tarım dışı istihdam ve ABD işsizlik
verileri takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketin gerçekleşmesi durumunda 1.800 ve 1.808 Dolar
direnç seviyelerini test edebilir. 1.790 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamaması durumunda ise, 1.782 ve 1.773 Dolar
seviyeleri destek olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 1.800 / 1.808 / 1815
Destekler: 1.790 / 1.782 / 1.773
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BRKO: Avrupa'nın ev tekstili sektörünün lider bir perakende firması ile anlaşma sağlanarak 10 yıldır gerçekleşemeyen
ihracat çalışmalarına tekrar başladı.
GOODY: 2022-2024 yılları arasında toplamda iki fabrikasına 18 milyon dolara varan tutarda bir yatırım yapılmasına ve bu
konuda yatırım teşviğinden faydalanmak üzere çalışmaların sürdürülmesine karar verdi.
TMSN: faaliyetleri ve yatırımlarında oluşabilecek finansman ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanması ve finansman
kabiliyetinin artırılması amacıyla Konya Fabrika Taşınmazının 420.000.000 TL bedelle T. Halk Bankası A.Ş.'ne ipotek
edilmesi kararlaştırılmış olup, ipotek işlemi tamamlanmıştır.

