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KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI YİNE DÜŞÜK..
Küresel piyasalarda riskli varlıklar üzerinde karışık hareketler gözlenmeye devam ediyor. Güne yükselişlerle başlayan endekslerde gün
içerisinde ani geri dönüşler ve satışlara yönelimler gözlenebiliyor. Geçen hafta gündemde kalan tahvil faizlerindeki yükseliş hafta başında
hız kesmişti fakat dün yeniden yukarı yönlü hareketlenmeler gözlendi. Bu durum risk iştahının düşüşüne, Dolar’ın yeniden talep
görmesiyle yükselişine sahne oldu.
ABD’de Nasdaq endeksi yatırımcıların teknoloji hisselerini satması, mali teşvik beklentileri ve aşılama programları sayesinde ekonomik
iyileşmeden yararlanma olasılığı daha yüksek görülen sektörlere dönmesinin ardından Çarşamba günü keskin bir düşüşle kapandı.
Microsoft Corp, Apple Inc ve Amazon.com Inc, S&P 500'deki diğer tüm hisse senetlerinden daha sert bir şekilde düştü. Avrupa’da ise
yatırımcıların bu yıl için enflasyon beklentilerini yükselttiği ortamda ekonomiye duyarlı sektörlerdeki kazançlar tahvil getirilerindeki artışla
dengelenerek, hisse senetleri Çarşamba günü yatay olarak kapandı. Tüketici odaklı otomobil ve seyahat hisseleri günün en iyi
performans gösterenleri olurken, maliye bakanı Rishi Sunak'ın Covid-19 salgını yoluyla ekonomiyi desteklemek için acil durum
programlarını genişletmesinin ardından İngiliz hisse senetleri de yükseldi. Yatırımcılar ayrıca defansif hisselerden uzaklaşıp ekonomik
iyileşmeden fayda sağlama olasılığı daha yüksek sektörlere yöneldiğinden sağlık ve teknoloji hisseleri de önemli kayıplar yaşadı.
Avrupa’da da enflasyon beklentilerine dair fiyatlamalar yaşanmaya devam ediliyor. Avrupa tahvil getirileri Çarşamba günü yükselirken,
uzun vadeli Euro bölgesi enflasyon beklentilerinin göstergesi Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.
Dün ayrıca Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Mart 2021 sayısını
yayımladı. Raporda FED, ekonomik faaliyetin ocaktan şubat ortasına kadar "ılımlı" bir şekilde arttığını belirterek, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) aşılarının daha yaygın dağıtılmasıyla işletmelerin çoğunun gelecek 6 ila 12 aya dair iyimserliğini koruduğunu bildirdi.
Bugün FED başkanı Powell’ın TSİ 20:05’de bir konuşması olacak. Son günlerdeki tahvil faizlerindeki hızlı yükselişin ardından artan
enflasyon endişelerine dair yorumları beklenecek. Bu konu hakkında yatırımcıların dikkati tahvil alımlarının azaltılmasına yönelik
Powell’ın bir mesaj verip vermeyeceğinde olacak. Salı günü Fed Başkanı Lael Brainard, getirilerde hızlı bir artışın ekonomik faaliyeti
azaltma olasılığı konusundaki endişelerini kabul etmesine rağmen, birçok Fed yetkilisi son günlerde Hazine faizlerindeki artışı fazla
önemsemiş görünmüyorlar. Bu arada sorun sadece ABD ile sınırlı değil, 10 yıllık İngiltere Gilts getirisi, hükümetin çok daha yüksek
borçlanmayı açıklamasının ardından, geçen hafta son 11 ayın en yüksek seviyesi olan % 0,836'ya yaklaşarak % 0,779'a sıçradı.
Bu sabah ABD vadelileri ve Asya hisseleri tahvil faizlerinde yeniden oluşan yükseliş eğiliminin de etkisiyle satışlarla karşılaşıyor. Asya
endekslerinde satışların %2 düzeyinde gerçekleştiği gözleniyor. Endeksin de bu görüntüyle güne satıcılı bir başlangıç yapmasını
bekliyoruz. Bugün piyasalarda gözler ayrıca OPEC+ toplantısında olacak. Arzın artırılıp artırılmayacağı bu toplantının beklenen kararı
olacak.
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Endeks önceki işlem gününü %0.15 yükselişle 1.531,05 seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 31,4 milyar TL oldu.
Bankacılık endeksi %0.53 düşerken, sanayi endeksi %0.34 yükseliş yaşadı. Haftanın üçüncü işlem gününde riskli piyasalarda
tahvil faizlerindeki hareketler izlenmeye devam edilirken, aşı gelişmeleri ve ABD mali teşvik beklentileriyle birlikte Avrupa ve
ABD’de karışık hareketler gözlendi. Yurtiçinde endekste gün içinde hareketler 1.554-1.526 aralığında kaldı. Bugün tahvil
getirileri yine takip edilecek. Günü 1.525 seviyesi üzerinde kapatan endekste bugün bu seviye üzerinde tutunma devam ederse
1.540 ve 1.555 seviyeleri yine 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: 1.540 / 1.555 / 1.571
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Nisan vadeli kontrat dün günü %0.20 düşüşle 1.611,50 seviyesinde tamamladı. Güne yükselişle başlayan kontrat devamında
yurtdışı piyasalarda tahvil faizlerinin yeniden yükseliş eğilimine girmesiyle azalan risk iştahı ile birlikte düşüş eğiliminde
hareket etti ve akşam seansında 1.608 en düşük seviyesini test etti. Yurt dışı piyasalarda tahvil faizleri yükselişi sürerse
endekslerde satış eğilimi sürebilir. Bugün 1.605 ilk destek olarak izlenecek. Altına geçilememesi halinde tepki alımları gelebilir.
Bu durumda 1.647, 50 günlük ortalama direnci bugün takip edilecek. Gün içinde 1.605 ilk desteği altına geçilebildiği takdirde
ise 1.570 ve 1.550 seviyelerine doğru hareketlerin devamı gelebilir. 1.647 aşılırsa 1.665 ve 1.689 test edilebilir.
Destekler: 1.570 / 1.550 / 1.525
Dirençler: 1.630 / 1.645 / 1.665
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Mart ayı vadeli kontrat geçen günü %0.74 yükselişle 7.5125 seviyesinde tamamladı. Tahvil faizlerindeki yükseliş sonrası
TL’de oluşan değer kaybı dün yine kaldığı yerden devam etti. Dolar’da gün içindeki yukarı yönlü hareketler spot kurun yukarı
yönlü hareketinde etken oldu. Bu bağlamda kontratta da yükselişler yaşandı. Kontratta bugün 7.45 desteği ilk olarak
izlenecek. Altına geçilirse 7.40 ve 7.33 seviyeleri hedeflenebilir. Dün de test edilmiş olan 7.54 seviyesi üzerinde kalınırsa 7.57
ve 7.60 seviyeleri tekrar test edilebilir. Bugün tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketin devam edip etmeyeceği izlenmeli.
Destekler: 7.4500 / 7.4000 / 7.3300
Dirençler: 7.5400 / 7.5700 / 7.6000
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Nisan vadeli kontrat geçen günü %1.14 düşüşle 1.719,10 seviyesinde tamamladı. Dün yükselen ABD Hazine getirileri ve daha
güçlü doların metalin cazibesini azaltmasıyşa spo ons altın, Çarşamba günü yaklaşık dokuz ayın en düşük seviyesine % 2'den
fazla düştü.Güne hafif düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde aşağı yönlü hareket eden spot ons Altın’la birlikte seansı
yükselişle tamamladı. Yükselişin devamı için bugün 1.740-1751 Dolar üzerinde hareketleri görmek gerekecek. Bu hamle ile
1.751 direnci üzerine de geçilebilirse 1.763 direnç seviyesi test edilebilir. Hareketlerin 1.710 destek seviyesi altında kalması
durumunda ise 1.692 -1.685 destek bölgesi test edilebilir. Tahvil getirilerinin bugünkü görünümü altın fiyatları için izlenecek.
Destekler: 1.710 / 1.692 / 1.685
Dirençler: 1.751 / 1.763 / 1.785
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IDGYO.E ve TMPOL.E payları 04/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
SEKFK.E paylarında 04/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar
brüt takas uygulanacaktır.
ISBIR: bağlı ortaklığı İşbir Sentetik, halka arza ilişkin SPK ve BIST'e başvurularını yaptı.

