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KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR HAKİM
Borsa Istanbul, dün yüzde 1,92 yükselişle 1.963,59 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 32,5 Milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks dün gün içi en yüksek 1.978,12 seviyesini görürken en düşük 1.925,22 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında
ABD’de Dow Jones yüzde 0,59 yükselirken; S&P 500 yüzde 0,06; Nasdaq yüzde 1,33 düşüşle kapattı. Avrupa borsalarında ise,
FTSE 100 yüzde 1,63, CAC 40 yüzde 1,30, DAX yüzde 0,82 yükseliş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir
gözleniyor.
Dün ABD tarafında ISM ve açık iş sayısı verileri açıklandı. ABD'de ISM imalat endeksi, Aralık 2021'de bir önceki aya göre 2,4
puan azalışla 58,7'ye inerek 11 ayın en düşük seviyesine geriledi.
ABD Çalışma Bakanlığı, Kasım 2021 dönemine ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı. Ülkedeki açık iş sayısı, Kasımda bir
önceki aya kıyasla 529 bin azalarak 10 milyon 562 bine indi. ABD'de işinden ayrılanların sayısı, Kasım 2021'de 4,5 milyon ile tüm
zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
OPEC+ grubu dün gerçekleştirilen toplantı sonrasında, günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına şubat ayında da
devam etme kararı aldı. Kararın ardından Brent petrol 80 dolar seviyesini aşmış durumda.
Yurtiçi gelişmelere baktığımızda, Reel efektif döviz kuru, aralıkta 47.82 seviyesine geriledi. Bu seviye verinin açıklanmaya
başladığı 1994 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye işaret ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türk lirasının cazibesini artırıcı yeni kur korumalı mevduat hesabı gibi enstrümanlar
geliştirerek enflasyonu azaltacağız" söyleminde bulundu. Dolayısıyla yalnızca kur korumalı mevduat değil alternatif finansal
araçların gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca döviz kurlarında son dönemde yaşanan artışa da değinen Bakan Nebati,
"Açıkladığımız aksiyon adımlarının etkisiyle bu geçiş sürecinde gerçekleşen dalgalanmaların zaman içinde azalmasını ve kurda
istikrarlı bir seyir oluşmasını bekliyoruz." diye konuştu.
Bugün ABD’de tarafında ADP Tarım dışı istihdam verisi, ham petrol stokları ve FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. Türkiye’de
açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor.
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Endeks önceki işlem gününde %1,92 yükselerek 1.963,59 seviyesinde tamamladı. 32,66 milyar TL işlem hacminin
oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,55 düşerken sanayi endeksi %1,78 yükseliş gösterdi. Gün içinde 1.978 seviyesini
gören endeks öğlenden sonra bir miktar geri çekilse de kapanışa doğru tekrar toparladı. Yükselişle birlikte hacmin de
arttığı gözlenen endekste, 2.000 seviyesinin aşılması durumunda yukarı yönlü hareketin devamı görülebilir. Önceki işlem
gününde endekste 66 hisse yükselirken 31 hisse düşüş gösterdi. Teknik olarak bakıldığında 1.940 seviyesinin üzerinde
kapatan endeksin yukarı yönlü hareketlerinde 1.980 ve 2.000 seviyeleri direnç noktaları olarak karşımıza çıkarken düşüş
yönlü olası bir eğilimde 1.940 ve 1.915 seviyeleri önemli destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 1.980 / 2.000 / 2.016
Destekler: 1.940 / 1.915 / 1.900
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Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,53 yükselerek 2.253,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki
işlem günü en düşük 2.187,00 seviyesini görürken en yüksek ise, 2.300,25 seviyesini gördü. Açılış sonrası geri çekilen
kontrat, akşam seansı öncesi toparlayarak endeksle arasındaki farkı kapattı. Enflasyondaki artışın karlılığı olumlu
etkileyebileceği beklentisi fiyatlanan kontratta hacim de artarak devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda, bugün için
ilk ve önemli direnç seviyesi olan 2.260 üzerinde kalıcı olabilirse 2.280 ve 2.300 seviyeleri yeni hedefler olabilir. Bugün
için ilk destek bölgemiz olan 2.235 seviyesi takibimizde olacak. Bu seviyenin altına doğru hareketlerin gerçekleşmesi
durumunda ise bugün 2.215 ve 2.200 seviyelerine doğru geri çekilmeler yeniden tepki alımları için izlenebilir.
Dirençler: 2.260 / 2.380/ 2.300
Destekler: 2.235 / 2.215 / 2.200
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2020

Ocak ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %1,78 yükselişle 13,6729 seviyesinde tamamladı. En yüksek 13,7600
TL seviyesini görürken en düşük 13,3847 TL seviyesini gördü. TL’nin cazibesini artırıcı yeni kur korumalı mevduat
hesabı benzeri yeni enstrümanların geliştirileceği beklentisi kuru aşağı yönlü baskılarken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin
yüzde 1,6’nın üzerine çıkması ve dolar endeksinin tekrardan 96 seviyesinin üzerine yükselmesi kurda yukarı yönlü
baskı oluşturuyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin gerçekleşmesi durumunda kontratta 13,75
ve 13,90 direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların oluşması halinde ise geçmekte zorlandığı 13,50 ve 13,35
destek seviyeleri test edilmesi beklenebilir.
Dirençler: 13,75 / 13,90 / 14,00
Destekler: 13,50 / 13,35 / 13,15
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Şubat ayı ons altın vadeli kontrat dün yüzde 0,56 yükselişle 1.823,35 seviyesinde tamamladı. Omicron varyantının etkisiyle
günlük vakaların rekor kırması ons altına ilgiyi tekrardan arttırırken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin yükselişi
kontratta baskı oluşturmaya devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda 1.800 dolar seviyesinin üzerinde tutunan kontratın,
1.770 seviyelerinden başladığı yükselişine devam ettiği görülüyor. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1.825 ve
1.830 Dolar direnç seviyelerini test edebilir. 1.820 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamaması durumunda ise, 1.815 ve 1.810
Dolar seviyeleri destek olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 1.818 / 1.820 / 1822
Destekler: 1.808 / 1.804 / 1.800
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TRILC: Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından açılan Diyaliz Solüsyonu alım işini kazandı.
KATMR: Lika Savunma'da sahip olduğu payların Limak Holding'e devredilmesine ilişkin işlemlerin tescil
edildiğini bildirdi.
ELITE: Elite Organik Tarım Gayrimenkul Yatırımları unvanlı bir şirket kurulmasına karar verdi.
BRKSN: Potansiyel yatırımcılarla sürecin Türkiye ve Dünya genelinde yaşanılan makro konjonktür nedeniyle
olumsuz sonuçlandığını bildirdi.
VBTYZ: Türkiye'de yerleşik Özel Bir Banka ile toplam üç ayrı sözleşmede "Mainframe BMC Software Ürünleri
Ek Lisans ve Bakım "Satın Alma Sözleşmeleri" imzaladı.
MARKA payları 05/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/02/2022 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.

