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ENFLASYON ENDİŞELERİNE POWELL’IN YORUMU NE OLACAK?
Yurtdışında piyasalar haftaya negatif başlangıç yaptı. Sabah Asya seansında satışlar etkili olurken ABD vadelilerindeki negatif görünüm
sonrası Avrupa endekslerinde de satıcılı seyir bugün etkili oldu. Daha hızlı bir ekonomik büyüme ve artan enflasyon beklentilerinin tahvil
faizlerinde yükselişi getirmesi (tahvillere satış getirmesi) ve emtia fiyatlarını artırması, yükselen reel getirilerle birlikte hisse senedi
değerlemeleriyle kıyaslanması sonucu dünya genelinde hisse senetlerine satışlar geldi. S&P 500 vadeli işlemleri gün içinde % 1’e varan
düşüşle 4 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %1.39 seviyesinin biraz üzerini test etti. Tahvillerde
gözlenen satışların, Joe Biden’in 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi ile ilgili beklentiler bu hafta da piyasaların gündeminde olmaya devam
edecek. Bu paketin 26 Şubat’ta oylanması bekleniyor.
Bugün FED başkanı Powell’ın da Senato Bankacılık Komitesi'nde yarıyıl Para Politikası Raporu sunumu olacak. Bu hafta zayıf veri
gündeminde takip edilecek önemli gelişmelerden birisi olan Powell’ın sunumunda enflasyon ile ilgili beklentilere karşın ultra gevşek para
politikası tutumuna ilişkin farklı bir yorum yapması beklenmiyor. Yurtdışı bu beklenti ve gelişmelerle haftaya negatif başlangıç yaparken
yurtiçinde ise endekste Fitch’in görünümü durağana çekmesi ile oluşan olumlu hava, ilk etapta yükseliş yönünde hareketler yaratsa da
yurtdışı piyasalardaki negatif seyir ve yabancıların etkisiz kalmasıyla bu yükseliş sınırlı kaldı ve endekste satışlar ön plana çıktı. Endekste
1575 ve 1582 direnç bölgesi takibimizde. Bu bölge üzerinde tutunma sağlanamazsa oluşabilecek geri çekilmelerde 1.525 desteği yeniden
test edilebilir.
ABD’de dün S&P 500 ve Nasdaq, yükselen hazine getirileri ve yükselen enflasyon beklentilerinin değerleme endişelerini tetiklemesiyle
son zamanlarda hızlı büyüyen şirketlerin hisselerini etkilemesiyle düştü. ABD 10 yıllık gösterge hazine getirileri dün yukarıda da
bahsettiğimiz gibi % 1.39’a kadar yükselirken Şubat ayının başından bu yana, yaklaşık 26 baz puan yükseldi ve üç yıldaki en büyük aylık
kazançları yolunda ilerliyor.
Enflasyon beklentileri ve teknoloji hisselerindeki kar elde etme gösterge endeksini aşağı çekmesine rağmen, Avrupa Merkez Bankası
başkanı (ECB) Lagarde’dan gelen yorumların hazine getirilerini aşağı çekmesiyle Avrupa hisseleri dün ilk aşamalardaki kayıplarını azalttı.
ECB Başkanı Christine Lagarde, bankanın artan borçlanma maliyetlerini(uzun vadeli faizleri) yakından izlediğini ve bunun da borç
piyasalarına gelecekteki ECB müdahalesine işaret edebileceğini söylemesinin ardından Euro bölgesindeki getiriler Pazartesi günü düştü.
İngiltere’de Başbakan Boris Johnson'ın ülkedeki COVID-19 kilitlenmesini sona erdirmek için aşamalı bir plan başlatmasının ardından
dün seyahat ve eğlence şirketi hisseleri güçlendi.
Bu sabah Asya endekslerinin büyük bölümü ve ABD vadelileri toparlanıyor. Hong Kong ve Avustralya borsaları olumlu ayrışıyor, Güney
Kore’de ise düşüş etkili oluyor. Japon borsası bugün işleme kapalı. S&P 500 vadeli işlemlerde artıda. Yüksek değerlemelere sahip
teknoloji hisselerine gelen satışla Nasdaq 100 dünü %2’nin üzerinde düşüşle tamamladıktan sonra vadeliler de toparlanıyor. Dolar’ın da
güne değer kayıpları ile başladığı gözleniyor.
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Endeks haftanın ilk işlem gününü %0.62 düşüşle tamamladı. Toplam işlem hacmi 34,3 milyar TL oldu. Bankacılık endeksi
%1.98, sanayi endeksi %0,48 düşüş yaşadı. Yurtdışı piyasalardaki enflasyon endişeleriyle satıcılı seyreden işlemler endekste
de zayıf görüntünün oluşmasına neden oldu. Dün test edilen ve üzerinde tutunma sağlanabilen 1.545 desteği üzerinde
hareketlerin bugün de sürmesi durumunda 1.570 ve 1.582 direnç seviyeleri takip edilecek. 1.545 destek seviyesi altına olası
geri çekilmede gelebilecek düşüşlerde 1.525 ve 1.515 seviyeleri takip edilmeli. Bugün 1.582 aşılabilirse 1.595’e doğru yol
açılabilir. Yurtdışı piyasaların tahvil fiyatlaması endişelerine bağlı riskli varlıklardaki hareketleri endeks için belirleyici olacak.
Destekler: 1.545 / 1.525 / 1.515
Dirençler: 1.570 / 1.582 / 1.595
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Şubat vadeli kontrat dün günü %0.71 düşüşle 1609,75 seviyesinde tamamladı. Avrupa’da ve ABD’e piyasaların negatif
görünümüyle endeks düşüş gösterirken kontratta da bu eğilim devam etti. Güne yükselişle başlayan kontrat daha sonra
düşüşe geçerek 1.600 seviyesinin altını gördü fakat 1.608 desteği çalıştı. Kontratta bugün de 1.608 Fibo. 23.6 destek
seviyeleri üzerinde tutunmanın sürmesi halinde tepki yükselişleri gelebilir. Bu durumda 1.635 direnci bugün takip edilecek.
Gün içinde 1.608 ilk desteği altına geçilebildiği takdirde ise 1.590-1.575 seviyelerine doğru hareketlerin devamı gelebilir. 1.635
aşılırsa 1.655 ve 1.680 test edilebilir.
Destekler: 1.608 / 1.590 / 1.575
Dirençler: 1.635 / 1.655 / 1.680
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2020

Şubat ayı vadeli kontrat geçen günü %1.32 düşüşle 7.0625 seviyesinde tamamladı. Türk Lirası, uzun bir aranın ardından dün
güç kaybı yaşadı. Fitch “durağan” görünüm kararı ardından enflasyon endişeleriyle GOÜ para birimlerinin genelinde Dolar’a
karşı zayıflık söz konusu oldu. 7.00 üzerine geçen kontratta TL’deki değer kaybının geçici olduğunu düşünüyoruz Kontratta
bugün tekrar aşağı yönlü hareketler gözlenmesi durumunda 7.03 ve 7.00 destek seviyeleri söz konusu olabileceği gibi bu
bölgeden gelebilecek olası tepki hareketlerinde ise yükselişlerde 7.08 ve 7.10 direnç seviyeleri gündeme gelebilir
Destekler: 7.0300 / 7.0000 / 6.9700
Dirençler: 7.0800 / 7.1000 / 7.1140
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Şubat vadeli kontrat geçen günü %1.48 yükselişle 1.809 seviyesinde tamamladı. Yükselen enflasyon beklentileri hisse senedi
değerleme endişelerini tetiklediğinden ve yatırımcıları güvenli limanlara yönelttiğinden spot ons Altın fiyatları dün yaklaşık %1.5
yükseliş yaşadı. Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde yukarı yönlü hareket eden spot ons Altın’la birlikte seansı yükselişle
tamamladı. Yükselişin devam etmesi için bugün 1.800 Dolar üzerinde hareketleri görmek gerekecek. Bu hamle ile 1.815 direnci
üzerine geçilebilirse 1.820 ve 1.830 direnç seviyeleri test edilebilir. Hareketlerin 1.800 Dolar seviyesi altında kalması durumunda
ise 1.790 -1.782 destek bölgesi test edilebilir.
Destekler: 1800 / 1790 / 1782
Dirençler: 1815 / 1820 / 1830
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AYCES.E ve YAPRK.E payları 23/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/03/2021 tarihli işlemlere (seans
sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
SASA.E payları 23/02/2021 tarihinden (seans başından) itibaren 09/03/2021 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa
ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
TKNSA: İkinci aşama olan sermaye artırım kararı alındığını açıkladı. Şirket, halka arzdan elde edilen kaynak ile
sermayesini 91 milyon TL artırarak, 110 milyon TL’den 201 milyon TL’ye yükseltecek.

