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TAHVİL FAİZLERİ PİYASALARIN ODAĞINDA OLMAYA DEVAM EDİYOR..
Haftanın ilk işlem gününe piyasalar karışık bir seyirle başladı. Asya endeksleri haftaya sert satışlarla başlarken aynı saatlerde ABD
vadelileri de satış yönlü hareket etmekteydi. Günün devamında ABD’de endeksler mali teşvik paketinin onaylanması ardından ekonomik
toparlanmadan olumlu etkilenecek sektörlere olan ilgiyle birlikte Dow Jones endeksi yükselişe geçerken faizlere duyarlı teknoloji
hisselerinde yaşanan satışlarla Nasdaq %2.4 yükselişle günü tamamladı. Dow Jones ise %0.97 yükseldi. S&P 500'de ise en büyük artış
finans sektörü oldu ve yüksek faiz oranları ve daha dik bir getiri eğrisi bankalara yardımcı olduğu için yükselişler sert oldu. Sanayi sektörü
de rekor seviyeye ulaştı. Apple Inc, Nvidia Corp, Tesla Inc ve Alphabet Inc gibi Nasdaq’da en çok gerileyen hisseleriyle birlikte, geçtiğimiz
Mart ayında pandeminin başlamasıyla oluşan düşüşlerden bu yana hisse senetlerinde yükselişe neden olan büyük teknoloji
hisselerindeki düşüş devam etti.
Son günlerde yükselişi hızlanan ABD tahvil faizlerine karşı FED’in endişe göstermeyen yorumlarına bir ek de Yellen’dan geldi. ABD
Hazine Bakanı Janet Yellen, 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin enflasyona neden olacak kadar büyük olmadığını söyledi. Ekonominin
hız kazanmasına rağmen teşvikin uygulanmasının bir sonucu olarak tüketici fiyat baskılarının artabileceği yönündeki endişelere yönelik
soruya, "Bunun olabileceğini gerçekten düşünmüyorum. Zira pandemi öncesi enflasyon çok yüksek değil çok düşüktü cevabını verdi.
Avrupa’da ise yatırımcılar, koronavirüs krizinden sağlam bir ekonomik toparlanmaya geçiş umuduyla ekonomiyle bağlantılı sektörlere
geçmeye devam ederken, bankaların ve otomobil üreticilerinin hisseleri dün Avrupa hisselerini yükseltti. STOXX 600 endeksi, Kasım
başından bu yana en iyi bir günlük performansıyla % 2,22 oranında değer kazandı. Bankacılık sektörü % 3.73 artarak bir yılın en yüksek
seviyesine ulaştı. Radarda, Perşembe günü yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısı, politika yapıcıların finans piyasalarını
sakinleştirmek için acil tahvil alımlarının hızını artırmaya karar verip vermediklerini gösterecek.
ABD 10 yıllık tahvil getirileri bu sabah %1,60 seviyesinin altında işlem görüyor. Yatırımcılar tahvillerin yönü için kritik öneme sahip iki
gelişmeye odaklanmış durumda. ABD’de çarşamba günü şubat ayı enflasyon verileri açıklanacak ve geçtiğimiz günlerdeki başarısız 7
yıllık tahvil ihracının ardından, 10 ve 30 yıllık tahvil ihaleleri gerçekleştirilecek. Türk lirası dün dolara karşı %2,97 oranında düşerek diğer
gelişmekte olan ülke (EM) para birimleri içinde en kötü günlük performansa imza attı. 100 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönlü
kıran Dolar/TL dün bir ara %3,33’e ulaşan bir yükselişle aralık ayından bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 7,7835’te güniçi zirvesine
ulaşırken, bu sabah itibarıyla bir ara bu seviye de aşıldı. Yükselişte, ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki artışın devam etmesi, riskli yatırım
araçlarından gerçekleşen çıkış ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın nasıl bir adım atacağına yönelik belirsizlik etkili oluyor.
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Endeks önceki işlem gününü %0.76 düşüşle 1.530,27 seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 28,1 milyar TL oldu.
Bankacılık endeksi %2.60 düşerken, sanayi endeksi %0.49 yükseliş yaşadı. Haftanın ilk işlem gününde riskli piyasalarda tahvil
faizlerindeki hareketler izlenmeye devam edilirken, aşı gelişmeleri ve ABD mali teşvik paketinin onaylanmasıyla birlikte Avrupa
ve ABD’de yine karışık hareketler gözlendi. ABD mali teşvik paketi gelişmeleri ardından bugün endeksler bugün de karışık
hareket edebilir. Haftanın ikinci işlem gününde de tahvil getirileri yine takip edilecek. Günü yine 1.525 seviyesi üzerinde
kapatabilen endekste bugün bu seviye üzerinde tutunma devam ederse 1.545 ve 1.560 seviyeleri test edilebilir. Global risk
iştahında düşüş eğilimi devam ederse 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 / 1.560 / 1.572
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Nisan vadeli kontrat dün günü %1.27 düşüşle 1.614 seviyesinde tamamladı. Güne yatay başlayan kontrat devamında yükseliş
eğiliminde hareket etse de gün ortasından sonra satış baskısında artış gözlendi. Yurt dışı piyasalarda ABD teşvik paketinin
onaylanması sonrası haftanın ilk işlem gününde Avrupa Ve ABD seanslarında endekslerde karışık hareketler gözlendi. ABD
endekslerinde Dow Jones hariç önceki gün düşüşle tamamlandı. Bugün 1.605 ilk destek olarak izlenecek. Altına geçilememesi
halinde tepki alımları gelebilir. Bu durumda 1.648, 50 günlük ortalama direnci bugün takip edilecek. Gün içinde 1.605 ilk
desteği altına geçilebildiği takdirde ise 1.585 ve 1.570 seviyelerine doğru hareketlerin devamı gelebilir. 1.648 aşılabilirse 1.655
seviyesi test edilebilir. Bugün tahvil faizlerinin görünümü yön için belirleyici olacak.
Destekler: 1.570 / 1.550 / 1.525
Dirençler: 1.625 / 1.648 / 1.655
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2020

Mart ayı vadeli kontrat haftanın ilk işlem gününü %2.13 yükselişle 7.78 seviyesinde tamamladı. Tahvil faizlerindeki yükseliş
sonrası TL’de oluşan değer kaybı dün artarak devam etti. Dolar’da gün içindeki yukarı yönlü hareketler spot kurun yukarı
yönlü hareketinde etken oluyor. Bu bağlamda kontratta da dün sert yükseliş yaşandı. Kontratta bugün mali teşvik paketi
sonrası GOÜ ülke para birimlerinde Dolar’a karşısında zayıflık devam ederse satışlarda Fibo. 50 7.80 direnci ilk olarak
izlenecek. Üzerine geçilebilirse 7.88 ve 7.93 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmede 7.71 ilk destek seviyesi altına
geçilirse 7.66 ve 7.61 seviyeleri test edilebilir. Bugün tahvil faizlerindeki hareketler yakından izlenmeye devam edilecek.
Destekler: 7.7100 / 7.6600 / 7.6100
Dirençler: 7.8000 / 7.8800 / 7.9300

9 Mart 2021

Nisan vadeli kontrat geçen günü %0.94 düşüşle 1.689,50 seviyesinde tamamladı. Dolar ve ABD Hazine getirileri yükselmeye
devam ederken Altın fiyatları dün %1'den fazla düşüşle dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi.Güne yükselişle başlayan
kontrat gün içerisinde aşağı yönlü hareket eden spot ons Altın’la birlikte seansı düşüşle tamamladı. Yükselişin oluşması için
bugün 1.695 Dolar üzerinde hareketleri görmek gerekecek. Hareketlerin bu bölge altında kalmaya devam etmesi durumunda
ise 1.682 -1.675-1.663 destek seviyeleri test edilebilir. Tahvil getirilerinin bugünkü görünümü altın fiyatları için izlenecek. Powell
piyasa beklentisini karşılayamaması sonrası tahvil faizleri yükselişler yaşıyor.
Destekler: 1.682 / 1.675 / 1.663
Dirençler: 1.695 / 1.715 / 1.725
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SEKFK.E payları 09/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek
fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
ESEN: Bağlı ortaklığı Margün Enerji Ankara - 1 (20MW) ihalesine başvuru yaptı.

