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GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA
Borsa İstanbul, dün yüzde 1,78 yükselişle 2.042,85 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 31,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi
en yüksek 2.046,03 seviyesini görürken en düşük 2.017,38 seviyesini gördü. Küresel piyasalarda ise ABD’de açıklanacak enflasyon verisini
beklerken; ABD vadeli endeksleri ekside, Asya borsaları karışık, dolar yatay, altın 1.825 seviyesi üzerinde hareket ediyor. Dün Wall Street
endeksleri güçlü kapanışlar sergiledi. S&P 500 %1,45, Nasdaq 100 %2,10 yükseldi. Uber Technologies Inc. ve Walt Disney Co. hisseleri güçlü
bilanço açıklamalarının ardından vadeli işlemlerde tırmanışa geçti. Asya’da Japon Nikkei kazançlarının büyük bölümünü geri verdikten sonra TSİ
07:40’ta %0,28 artıda, Hong Kong Hang Seng ve Çin CSI 300 düşüş gösteriyor. ABD’de önceki gün gerçekleştirilen 10 yıllık tahvil ihalesine güçlü
talep gelirken, getiriler düştü. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 2 baz puan düşüşle dünü %1,94’ten tamamladı. 2 ve 10 yıllık tahvil getiri farkı Ekim
2020’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Petrol fiyatları yaklaşık 90 Dolar seviyesinde ralli molası verdi. Altın ise ABD enflasyon verisine
yönelik endişeler ve Ukrayna odaklı jeopolitik risklerle dün 2 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar/TL %0,22 düşüşle 13,50 seviyesinin biraz
üzerinde işlem görüyor. Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı işgücü istatistiklerini bugün saat 10:00’da açıklayacak. İşsizlik oranı kasım ayında
%11,2 seviyesinde açıklanmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 14:30’da 4 Şubat’ta biten haftanın yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymet
istatistiklerini, yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarındaki değişimi ve Merkez Bankası’nın brüt rezerv verilerini duyuracak. İngiltere Merkez
Bankası Başkanı Andrew Bailey Türkiye saati ile 23:15’te konuşacak. Credit Suisse ve Twitter dördüncü çeyrek bilançolarını açıklayacak.
ABD ocak ayı enflasyon verileri bugün TSİ 16:30’da açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi’nde aylık %0,5, yıllık %7,3 yükseliş açıklanması bekleniyor.
ABD’de yıllık tüketici enflasyonu aralık ayında %7 seviyesinde açıklanmıştı. Yıllık enflasyonun tahminlere paralel şekilde %7,3’e yükselmesi halinde
Şubat 1982’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşılmış olacak. Gıda ve enerji hariç TÜFE artışı ise aylık %0,5 ve yıllık %5,9 öngörülüyor. Enflasyon
verilerinin tahminleri aşması halinde piyasalar ABD Merkez Bankası Fed’den mart ayında 50 baz puanlık agresif bir faiz artırımı fiyatlamaya
başlayabilir. Ancak vadeli piyasalarda şu anda mart ayı için 25 baz puanlık bir faiz artırımı fiyatlanıyor.
Kritik ABD enflasyon verisi öncesi Fed yetkililerinden de kritik açıklamalar geldi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD Merkez Bankası’nın
faiz oranlarını 2015’teki sıkılaşma döngüsünden daha hızlı bir şekilde artıracağını öngördü. Dün European Economics and Financial Centre
tarafından düzenlenen online seminere katılan Mester, mart ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında 50 baz puanlık bir faiz
artırım ihtimali konusunda “Hiçbir ihtimali tamamen masadan kaldırmayı sevmem” ifadelerini kullansa da bu büyüklükte bir adım için şu aşamada
bir gereklilik görmediğini belirtti. Diğer yandan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic Fed'in bu sene 3'ten fazla faiz artışı yapabileceğini belirtti.
Bostic "Bu sene için 3 faiz artışı öngörüyorum ancak 4 de olabilir. Bu konuda ilk adım atıldıktan sonra ekonominin nasıl tepki verdiğini görmemiz
gerekecek" ifadesini kullandı. Her seçeneğin masada olduğunu kaydeden Bostic "25 ya da 50 baz puanlık faiz artışının uygun olup olmadığını
veriler gösterecek" şeklinde ifadelerde bulundu.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda kamu bankalarında sermaye artırımı kararı açıklandı. Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası 13 milyar
400 milyon TL’lik sermaye artırımı kararları aldıklarını, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ise 1 milyar 500 milyar TL tutarında sermaye benzeri
kredi sağlaması hususunda girişimde bulunma kararı aldıklarını açıkladı. Diğer taraftan küresel enerji sıkıntılarının devam ettiği bir ortamda Irak
Elektrik Bakanlığı, Türkiye’den elektrik ithal edeceklerini duyurdu. Irak Elektrik Bakanlığı, ülkede kronikleşen elektrik kesintileri sorununa çözüm
için yakında Türkiye’den 500 megavat elektrik alacakları kararını açıkladı.
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Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,78 yükselişle 2042,85 seviyesinde tamamladı. Endekste 73 hisse yükselirken 24 hisse
düşüş gösterdi. 31,57 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %1,26, sanayi endeksi ise %2,21 yükseliş
gösterdi. Vakıfbank ve Halkbank’ın sermaye artırımı kararını duyurması, söz konusu bankaların sermaye yapısının
güçlendireceğinden bankacılık endeksini destekleyebilir. Buna ek olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin
duyurduğu yeni paketle ilgili detaylar ve gelişmeler takip ediliyor olacak. Bugün ABD TÜFE verisi ve İşsizlik Haklarından
Yararlanma Başvuruları takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda 10 ve 22 günlük hareketli ortalamalarını üzerinde seyreden
endeks yükselişine devam etmesi durumunda %50 Fibo seviyesi olan 2.065 seviyesinin üzerinde kalıcı olmakta zorlanabilir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise, ilk destek bölgemiz 2.030 seviyesi takip ediliyor olacak. Endekste RSI 70 seviyesinin üzerinde
seyrederken Momentum olumlu görünümünü koruyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.055 ve
2.065 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.030 ve 2.020 destek seviyeleri önem arz ediyor
Dirençler: 2.055 / 2.065 / 2.085
Destekler: 2.030 / 2.020 / 2.005
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Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 2,35 yükselişle 2.295,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.301,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.249,75 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda %38,2
Fibo seviyesi olan 2.293 seviyesinin üzerinde kapatan kontrat, bu seviyenin üzerinde kalıcı olabilirse 2.325 seviyesi tekrardan
test edilebilir. 2.293 seviyesinin üzerinde kalıcı olamaması durumunda ise, kısa vadede 2.280 seviyelerine doğru bir geri
çekilme görülebilir. Kontrat 10 ve 22 günlük ortalamalarının üzerinde olmasına karşın hacimin azalması dikkat çekiyor.
Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.310 ve 2.325 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı
yönlü hareketlerde 2.280 ve 2.260 destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 2.310 / 2.325 / 2.340
Destekler: 2.280 / 2.260 / 2.245
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2020

Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,57 düşüşle 13,6935 seviyesinde tamamladı. En yüksek 13,7718 TL
seviyesini görürken en düşük 13,6869 TL seviyesini gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmeye devam ederek yüzde
1,90 seviyesinin üzerine tutunması ve majör merkez bankası yetkililerinden gelen açıklamalar kontratı desteklese de Hazine
ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin finansal piyasalara ilişkin önemli bir paket açıklanacağını duyurması kontratta aşağı
yönlü baskı oluşturdu. Bugün ABD TÜFE verisi ve İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları takip edilecek. Teknik olarak
baktığımızda %38,2 Fibo seviyesi olan 13,68 TL üzerinde tutunmaya devam eden kontrat bu seviyenin üzerinde kaldığı
sürece tekrardan 13,78 TL seviyesi test edilebilir. Kalıcı olamaması durumunda ise, 13,55 TL seviyelerine kadar geri çekilme
görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 13,72 ve 13,78 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza
çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 13,65 ve 13,60 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 13,72 / 13,78 / 13,82
Destekler: 13,65 / 13,60 / 13,55
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Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,50 yükselişle 1.834,75 seviyesinde tamamladı. Kontrat ABD TÜFE
verisi öncesi enflasyona karşı en iyi koruma araçlarından biri olan görülen altına olan talebin artmasıyla yükseldi. Dolar
endeksindeki geri çekilme kontratı desteklerken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,9’un üzerinde kalması kontratta baskı
oluşturmaya devam ediyor. Bugün ABD TÜFE verisi ve İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları takip edilecek. Teknik
olarak baktığımızda yukarı yönlü haraketlini sürdüren kontrat önemli bir direnç seviyesi olan 1.835 doların hemen altında
kapattı. 1.835 doların aşılamaması durumunda kısa vade de 1.831 dolar seviyesine doğru geri çekilme görülebilir. Yukarı yönlü
hareketlerden ise, 1.839 dolar seviyesi tekrardan test edilebilir. MACD, Momentum ve RSI olumlu görünümünü koruyor.
Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.839 ve 1.845 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken
aşağı yönlü hareketlerde ise 1.831 ve 1.825 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 1.839 / 1.845 / 1.850
Destekler: 1.831 / 1.825 / 1.820
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BIOEN: Biotrend Enerji 2021 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 3.786.438 TL (Önceki 50.474.315 TL)
ITTFH: İttifak Holding bağlı ortaklığı İmaş Makina'nın esas sözleşmesinin halka arza uygun hale getirilmesi için SPK'ya
yapılan başvuru onaylandı.
LUKSK.E payları 10/02/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/03/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa
satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
MANAS payları 10/02/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/03/2022 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.
KLKIM: Kalekim, 6 ay vadeli toplam 78,0 milyon TL tutarlı Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verdi.
ANGEN: Anatolia Tanı ve Biyoteknolojileri'nin Hollanda'da yerleşik RhineGene unvanıyla kurulan iştiraki tescil edildi.

