0

..

2 Mart 2021

PİYASALARDA COŞKUNUN DEVAMI GELECEK mi?
Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda coşku hakimdi. Asya’da endeksler günü yükselişlerle tamamladıktan sonra gözler ABD ve .Avrupa
seanslarına çevrildi. 1.9 trilyon Dolar’lık teşvik paketinin temsilciler meclisinden geçmesiyle moral bulan piyasalarda tahvil getirilerindeki
yükselişin zayıflaması da etken oldu. Avustralya merkez bankası tahvil alımları yaparak faizlerdeki yükselişi kontrol altına aldı.
ABD’de S&P 500 dün tahvil piyasalarının durulmasıyla Haziran ayından bu yana en büyük bir günlük kazancına doğru yöneldi. ABD
tahvil getirileri, ekonomik toparlanmaya yönelik beklentiler nedeniyle enflasyonun hızlanacağı beklentileri üzerine geçen ay hızlı bir
yükselişin ardından gevşedi. ABD'nin 10 yıllık hazine getirisi, bir yılın en yüksek seviyesi olan% 1,614'e ulaştıktan sonra% 1,438'e düştü
Dün izlenen veriler arasında ABD ISM imalat PMI, yeni siparişlerdeki artışla birlikte Şubat ayında üç yılın en yüksek seviyesine çıktı. ISM
imalat PMI, Ocak ayındaki 58,7'den geçen ay 60,8'e yükseldi. Bu, Şubat 2018'den beri en yüksek seviye oldu. Devam eden salgın
sebebiyle tedarikçilerdeki işgücü kıtlığı nedeniyle fabrikalar hammadde ve diğer girdiler için daha yüksek maliyetlerle karşılaşmaya
devam etti. Verideki yükseliş otomobil fabrikalarında üretime zarar veren küresel yarı iletken yonga kıtlığına rağmen gerçekleşti. Diğer
veriler, inşaat harcamalarının güçlü özel ve kamu harcamaları nedeniyle Ocak ayında rekor seviyeye yükseldiğini gösterdi. Hükümetten
gelen yaklaşık 900 milyar dolarlık ek COVID-19 yardım parası ve yeni koronavirüs enfeksiyonları ve hastaneye yatışlardaki düşüş
sayesinde, ilk çeyreğin başlarında ekonomik performansın güçlü olduğu söylenebilir. Dünkü bu verilerden sonra, Atlanta Fed ilk çeyrek
GSYİH büyüme tahminini yıllık bazda % 8.8'den % 10’a yükseltti.
Yatırımcıların ABD’de daha hızlı büyüme ve enflasyon üzerine beklentileriyle dolar endeksi önceki gün üç haftanın en yüksek seviyesine
yükselirken, Avustralya merkez bankasının hızla yükselen getirileri durdurmak amacıyla beklenenden daha fazla tahvil satın almasının
ardından Avustralya doları değer kazandı.
Avrupa hisse senetleri ise tahvil piyasalarının geçen hafta keskin bir satış hareketinden sonra dengelenmesinin ardından önceki gün
yükselişle kapandı. Seyahat ve eğlence hisse senetleri Covid-19 aşılama programları ve ABD teşvik paketi üzerindeki iyimserlikle
yükselişlerde öne çıktı. Şubat ayında imalat PMI verilerindeki yükseliş imalat faaliyetlerinin hızlandığını göstererek, bu yıl ekonomik
iyileşme konusunda bir miktar güven uyandırırken, dün ayrıca açıklanan Alman enflasyon verisi ise Şubat ayında aylık %0,7 ile sabit
kaldı. Bu arada AMB Başkanı Christine Lagarde dün yaptığı açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın salgının neden olduğu ekonomik
durgunlukla başa çıkmakta zorlanan firmalar ve hane halkları için borçlanma maliyetlerinde oluşacak erken bir artışı önleyeceğini söyledi.
Sabah ABD vadelilerine baktığımızda hafif ekside hareketlerin oluştuğunu görüyoruz. Asya’da da endekslerin negatif tarafta hareket
ettiği gözleniyor. Bu bağlamda endeksin güne hafif satıcılı başlangıç yapması mümkün olabilir.
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Endeks önceki işlem gününü %3.81 yükselişle 1.527,45 seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 25,6 milyar TL oldu.
Bankacılık endeksi %3.81, sanayi endeksi %4.50 yükseliş yaşadı. Haftanın ilk işlem gününde riskli piyasalarda tahvil faizlerinde
yükselişin durulması, aşı gelişmeleri ve ABD mali teşvik paketinin temsilciler meclisinden geçmesiyle yükselişler yaşandı. Gelen
olumlu PMI verilerinin de desteklemesiyle yurtiçinde ayrıca %1.8 2020 büyümesi de etken olunca endekste sıçrama yaşandı.
1.525 direnci üzerinde kapatan endekste bugün bu seviye üzerinde tutunma devam ederse 1.545 ve 1.570 seviyeleri test
edilebilir. 1.525 altına geçişte ise 1.508 ve 1.485 destek seviyeleri yeniden takibimizde olacak.
Destekler: 1.525 / 1.508 / 1.485
Dirençler: 1.545 / 1.570 / 1.585
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Nisan vadeli kontrat dün günü %4.37 yükselişle 1.619,75 seviyesinde tamamladı. Güne yükselişle başlayan kontrat
devamında yurtdışı piyasalardaki pozitif hareketlerin hız kazanmasıyla içeride endeksin yükselişiyle birlikte yukarı yönlü
eğilimini devam ettirdi. Yurtdışı piyasalarda yukarı yönlü ivme devam ederse kontratta da yükselişler sürebilir. Bugün 1.570
ilk destek olarak izlenecek. Bu seviye altına geçilememesi halinde yükselişin devamı gelebilir. Bu durumda 1.645, 50 günlük
ortalama direnci bugün ilk olarak takip edilecek. Gün içinde 1.570 ilk desteği altına geçilebildiği takdirde ise 1.550 ve 1.525
seviyelerine doğru hareketlerin devamı gelebilir. 1.645 aşılırsa 1.668 ve 1.689 test edilebilir.
Destekler: 1.570 / 1.550 / 1.525
Dirençler: 1.645 / 1.668 / 1.689
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2020

Mart ayı vadeli kontrat geçen günü %2,86 düşüşle 7.3510 seviyesinde tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde Türk Lirası
gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en fazla değer kazanan para birimi oldu. Geçen hafta yaşanan tahvil faizlerindeki
yükselişin durulması, iç siyaset gelişmelerindeki tansiyonun düşmesi, 2020 yılını %1,8 büyümeyle kapatmamız, genişleme
bölgesinde kalmaya devam eden PMI sonuçları ve TCMB’nin devam eden kredibilitesi ile birlikte Türk Lirası Cuma günkü
kayıplarının önemli kısmını geri aldı. Bu bağlamda kontratta da yükselişler etkili oldu. Bugün 7.31 desteği ilk olarak izlenecek.
Altına geçilirse 7.25 ve 7.22 seviyeleri hedeflenebilir. 7.31 üzerinde kalınırsa 7.38 ve 7.45 seviyeleri tekrar test edilebilir.
Destekler: 7.3100 / 7.2500 / 7.2200
Dirençler: 7.3100 / 7.3800 / 7.4500
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Nisan vadeli kontrat geçen günü %0.29 düşüşle 1.731,05 seviyesinde tamamladı. ABD Hazine getirilerindeki gerileme
nedeniyle altın fiyatları dün ilk alamalarda yükseldi. ABD teşvik paketinin yasalaşmaya bir adım daha yaklaşması, enflasyon
koruması statüsünü güçlendirmeye yardımcı oldu fakat bu hareket uzun sürmedi .Güne yükselişle başlayan kontrat gün
içerisinde düşüş yönlü hareket eden spot ons Altın’la birlikte seansı düşüşle tamamladı. Yükselişin oluşması için bugün 1.7511763 Dolar üzerinde hareketleri görmek gerekecek. Bu hamle ile 1.763 direnci üzerine de geçilebilirse 1.785 direnç seviyesi
test edilebilir. Hareketlerin 1.725 Dolar seviyesi altında kalması durumunda ise 1.710 -1.692 destek bölgesi test edilebilir.
Destekler: 1.725 / 1.710 / 1.692
Dirençler: 1.751 / 1.763 / 1.785
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PAMEL: Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim, 3 Mart'tan itibaren Alt Pazar'da işlem
görmeye başlayacak.
ECZYT.E, KLMSN.E ve MAALT.E paylarında 02/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/03/2021 tarihli işlemlere
(seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
OSMEN.E payları 02/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek
fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
THYAO: Konsolide 2020/12 Aylık DÖNEM KARI (ZARARI): -5.588.000.000

