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PİYASALARDA JEOPOLİTİK RİSKLER FİYATLANMAYA DEVAM EDİYOR…
AB’nin Irak Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Haşdi Şabi konvoyuna füze saldırısı düzenlenmesi sonucu "İran’da sevilen bir
isim olan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesinin yankıları hafta sonu
da devam etti. İran ve Irak’tan hafta sonu birbiri ardına önemli açıklamaların geldiği gözlendi. Bu bağlamda İran hükümeti, nükleer
anlaşmadaki tüm taahhütleri askıya alma kararı aldığını duyurdu. İran hükümeti yayımladığı bir bildiride “Nükleer anlaşmadaki
taahhütleri askıya almada beşinci adım olarak, artık nükleer faaliyetlerde hiçbir sınırlandırmayı tanımıyoruz. Bundan sonra İran'ın
tüm nükleer çalışmaları kendi teknik ihtiyaçları doğrultusunda ilerleyecektir” ifadeleriyle nükleer anlaşmadaki taahhütlerin askıya
alındığını bildirdi. Bununla birlikte bir gelişme de Irak’ta yaşandı. Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkedeki varlığını ele almak için
toplandı. Meclisin, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdiği bildirildi. Ayrıca Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD
askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi. Eş zamanlı olarak Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına
füzeli saldırı düzenlendi.
Bu gelişmelerle ilgili olarak ABD tarafından da sert açıklamaların gelmeye devam ettiği gözlendi. Trump, twitter üzerinden çok sert
bir açıklama yayımladı. Trump yaptığı açıklamada, “Eğer İran herhangi bir ABD varlığını hedef alırsa, hızlı, geri adım atmadan ve
belki de orantısız bir şekilde geri cevap vereceğiz ve ayrıca gazetecilere Irak ABD askerlerini çıkartırsa ağır yaptırımlar uygularız”
dedi. Bu gelişmelerin akabinde ise NATO’dan da bir açıklama geldi. NATO, ABD’nin İranlı General Süleymani’nin Bağdat’ta
öldürülmesinin ardından Orta Doğu’da oluşan kritik durumu görüşmek için Brüksel’de acil bir toplantı gerçekleştirecek.”
Tüm bu gelişmelerin ilk yaşanmaya başladığı Cuma günü global anlamda endekslerin ciddi satışlarla karşılaştığı, Altın, Yen gibi
güvenli varlıklara talebin arttığı, Petrol fiyatlarının ise Ortadoğu’da yaşanan jeopolitik gelişmelerin yarattığı risklerle birlikte %3-4
düzeyinde yükselişlerle karşılaştığı gözlendi. Hafta sonu da yukarıda bahsettiğimiz gelişmelerin yaşanması bu konuya ilişkin
endişelerin süreceğine işaret ediyor. Bu bağlamda son Trump açıklamaları sonrası Altın ve petrol yukarı sıçrama yaparken
vadeliler düşüşlerine haftanın ilk işlem gününde de devam etti.
Petrol fiyatları bir yandan jeopolitik risklerle yükselirken diğer yandan ABD stoklarının düşüşünden de etkileniyor. ABD Enerji
Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 11,5 milyon varil (yüzde 2,6) azalışla 429,9 milyon varile
gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,2 milyon varil azalacağı yönündeydi.
Geçen Cuma günü ayrıca Fed'in 10 - 11 Aralık'taki toplantısına dair tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda görünümde önemli bir
değişiklik olmadıkça faiz oranlarının uygun kalmaya devam edeceği belirtildi. Çoğu üye aşağı yönlü risklerin arttığını ancak son
aylarda bazı risklerin ise yumuşadığını bildirdi. Ticaret geriliminin ve sert Brexit riskinin azaldığına dikkat çekildi. Repo ihalelerinin
en azından Nisan'daki vergi dönemi boyunca gerekebileceği vurgulandı. Bazı Fed yetkilileri faizleri düşük seviyelerde tutmanın
risk oluşturduğuna dair endişelerini dile getirdi, finans sektöründe dengesizliklere yol açabileceği ifade edildi.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi geçen Cuma gününü
%1.94 düşüşle 113.684 seviyesinde
tamamladı 14.5 milyar TL işlem
hacminin
gerçekleştiği
günde
bankacılık endeksi %3.1, sanayi
endeksi ise %1.83 düşüş yaşadı

Teknik Analiz:
Geçen Cuma günü ABD-İran gerilimi ile birlikte güne satıcılı başlayan ve devamında
satış eğilimine devam eden endekste yaşanan düşüşte 113.000 seviyesinin altı
denendi. 93.000’den gelen yükseliş trendinin altına geçilse de 112.600 den gelen
tepkiyle haftanın bu trendin üzerinde tamamlandığı gözlendi. Yeni günde 113.000112.500 bölgesi yine takibimizde olacak. Bu bölge üzerinde tutunma sürerse yukarı
yönlü hareket isteği sürebilir. Bu tarz bir harekette 114.000 ve 114.800 seviyeleri test
edilebilir. Bahsettiğimiz bölge altına geçişte ise 112.000 seviyesi takip edilmeli.
Destekler: 113.000 / 112.600 / 112.000
Dirençler: 114.000 / 114.800 / 115.500

Cuma sabahı ABD’nin İran’lı general
Kasım
Süleymani’yi
öldürmesinin
akabinde jeopolitik risk tansiyonunda
bir anda meydana gelen artışla riskli
varlıklarda
satışların
yaşanmaya
başladığı gözlendi. 2019 yılını rekor
yükselişlerle
tamamlayan
birçok
endekste gelinen seviyelerin rekor
düzeylere işaret etmesi bir düzeltme
oluşması ihtimalini güçlendirmekteydi.
Bu bağlamda yaşanan son gelişmeler
bu düzeltmeyi yapmak için fiyatlamaları
meydana getirdi. Endekste de bu
nedenle yaşanan satışlarla 112.600
seviyesine kadar düşüşler oluştu. Yeni
haftanın ilk işlem gününde jeopolitik
risklerin hafta sonu da devam etmesiyle
global anlamda riskli varlıklara olan
eğilim düşük kalmaya devam edebilir.
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Günün Gelişmeleri
Şubat ayı vadeli endeks 30 kontratı
önceki işlem gününü %1.94 düşüşle
140.225 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde satıcılı açılış sonrası 139.400 seviyesi
yakınlarına kadar düşüş gösterse de buradan gelen tepkiyle biraz yükseldi fakat
günü düşüşle tamamladı. 139.000 seviyesi üzerinde tutunma sürdüğü müddetçe
yukarı gitme isteğinin bir adım önde olabileceğini düşünüyoruz. Bu durumda 142.000
izleyeceğimiz ilk direnç noktası olacak. Burası aşılabilirse 142.600 ve 143.500
seviyeleri hedeflenebilir. 139.000 altında ise 138.300 ve 137.000 seviyelerine kadar
düşüşlerin devamı beklenebilir.
Destekler: 139.000 / 138.300 / 137.500
Dirençler: 142.000 / 142.600 / 143.500

Geçen
Cuma
günü
ABD-İran
arasında yaşanan ve jeopolitik
tansiyonun artmasına yol açan
gelişmelerin akabinde bir süredir
rekor seviyeler görmekte olan
endekslerin satışlara yöneldiğini
izledik Bu bağlamda yurtiçinde de
endekste düşüşler etkili olurken bu
bağlamda kontratında yönünü aşağı
çevirdiğini izledik. Hafta sonu da
devam eden ve İran’dan gelen
açıklamalarla etkisinin bu hafta da
sürmesi beklenen jeopolitik risk
fiyatlaması düşük risk iştahına ve
endekslerde ve dolayısıyla kontratta
aşağı yönlü hareketlerin bir adım
önde kalmasına neden olabilir.
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Günün Gelişmeleri:
Ocak ayı vadeli USDTRY kontratı önceki
işlem gününü %0.36 yükselişle 6,0198
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Ocak ayı vadeli kontratın önceki işlem gününde bir süredir devam eden yukarı yönlü
hareket eğilimiyle günü yükselişle ve 6.02 seviyesi civarında tamamlandığı gözlendi.
Bugün kontratta 6.04 seviyesi ilk direnç olarak takibimizde olacak. Burası aşılabilirse
yukarı yönlü eğilim 6.07 ve 6.09 seviyelerine doğru devam edebilir. Olası 6.00 altında
kalıcılıkla geri çekilmeler oluşursa 5.98 ilk desteği izlenmeli. Altına geçişte düşüşlerin
5.96 ve 5.93’e doğru sürmesi beklenebilir.
Destekler: 6.0000 / 5.9800 / 5.9600
Dirençler: 6.0400 / 6.0700 / 6.0900

DolarTL’de bir süredir devam eden yukarı
yönlü baskı ciddi bir oynaklık artışı olmasa
da devam etmekteydi. 2019’un son işlem
gününü 5.95 altında tamamlayan kur yeni
yılla birlikte yukarı yönlü seyrin devam
etmesiyle bu seviye üzerinde hareketine
başladı. Geçen haftanın en önemli
gelişmesi diyebileceğimiz ABD’nin İran’lı
generali vurması ile artan jeopolitik
tansiyon ile gelişmekte olan ülke para
birimlerindeki değer kaybından etkilenen
kur aynı zamanda %11.84 olarak
açıklanan 2019 yılsonu enflasyonu ile sıfıra
yaklaşan reel faiz desteğinin azalmasının
da verdiği etkiyle Türk Lirası üzerinde
oluşan baskıyla yükseliş yönündeki
eğilimini devam ettiriyor. Haftanın ilk işlem
gününde ABD-İran arasında haftasonu da
devam eden gerilimin etkisi kur üzerindeki
yukarı yönlü baskının nedeni olabilir.
Bunun yanında reel faiz desteğinin
minimize olması ve TCMB aksiyonunun
beklenmesi de kurdaki ve kontrattaki
hareketin yönünün yukarı olmaya devam
edebileceğini gösteriyor.
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Günün Gelişmeleri:
Şubat ayı vadeli Altın kontratı, önceki işlem
gününü
%2.48
yükselişle
1556.30
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Kontrat haftanın beşinci işlem gününde de yükseliş eğilimini devam ettirdi ve Eylül
ayından gelen düşüş trendinin üzerinde yukarı yönde hareketine de hız vererek
devam ediyor. Bugün 1545 desteği üzerinde tutunma sürecek olursa 1575 ve bu
seviye de aşılırsa 1580 seviyesi hedeflenebilir. Kontratta 1545 seviyesi altına
geçilirse 1535 ve 1530 seviyeleri hedeflenebilir.
Destekler: 1545/ 1535 / 1530
Dirençler: 1575 / 1580 / 1590

Geçen Cuma günü ons Altın, ABD’nin Devrim
Muhafızları Kudüs gücü komutanı Kasım
Süleymani’yi öldürmesinin yarattığı jeopolitik
risklerdeki
artışla
yatırımcıların
riskli
varlıklardan güvenli varlıklara yönelmesi
sonucu geçen sene Eylül ayındaki 1557
zirvesinden sonraki en yüksek seviyeye ulaştı
ve 1553 Dolar seviyelerini gördü. Hali hazırda
ABD-Çin ticaret anlaşması haberleri ve buna
ilişkin gelen olumlu haber akışlarına rağmen
ortaya konmamış olan somut bir metin
güvenli varlık talebini canlı tutmakta ve Altın
fiyatları yükselmekteydi. Şimdi ise uzun
süredir ciddi fiyatlanmayan jeopolitik risklerin
de devreye girdiğini görüyoruz. ABD saldırısı
sonrası İran hükümeti nükleer anlaşmadaki
taahhütlerin hiç birine uymayacağını açıkladı.
Irak hükümeti ise ABD askerlerinin
ülkesinden çıkarılmasına onay verdi.
Haftasonu yaşanan bu gelişmeler jeopolitik
tansiyonun
yüksek
kalmaya
devam
edeceğine işaret ediyor. Bu durumda ise
güvenli varlıklara olan ilginin sürmesine ve
Altın yükselişinin sürmesine imkan verebilir.
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VESBE: AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH. arasında, HERMES garantili, 18.350.000 Avro tutarında, 6 ayda bir
eşit taksit ödemeli ve 10 yıl vadeli bir kredi sözleşmesi imzalanmış olup kredi kullanımlarına başlanmıştır.
IHLGM, SMART ve YAPRK payları 06/01/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 20/01/2020 tarihine (seans
sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

