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ENFLASYON VERİSİ BUGÜN YURTİÇİ PİYASALARIN ODAĞINDA
Haftanın ikinci işlem gününde Dolar endeksi düşüş yönlü hareket ederken Avustralya Dolar’ı da dahil olmak üzere riskli para birimleri,
ABD hisse senetlerinin istikrar kazanmasıyla değer kazandı ve bu da artan risk iştahını yansıtmış oldu. Amerikan doları, geçtiğimiz hafta
ABD devlet tahvili getirilerinde yaşanan sert sıçrama ile kayba uğrayan hisse senetlerindeki son dalgalanmayla yükseliş yaşamıştı. ABD
devlet tahvilleri bu hafta başından itibaren bir miktar istikrar kazanırken, gösterge tahvil getirilerinin geçen haftanın yüksek seviyelerinin
altında kalması, piyasanın biraz sakinleşmesine yardımcı oldu.
ABD’de Wall Street endeksleri, Apple ve Tesla tarafından aşağı çekilmesiyle Salı günü düşüşle sona erdi. Önceki seanstaki güçlü
kazanımların ardından, teknoloji hisseleri, yatırımcıların koronavirüs salgını nedeniyle daha iyi performans gösteren hisse senetlerinden
daha iyi performans göstermesi beklenen hisse senetlerine ve ekonominin düzelmesiyle başarılı olabileceği düşünülen diğerlerine geçişe
başlamasıyla düştü. ABD Senatosu, bu hafta Başkan Joe Biden’in yardım tasarısını tartışmaya başlayacak. Tasarının salt çoğunlukla
geçmesine izin verecek "uzlaşma" olarak bilinen bir manevra ile geçirilmesi hedefleniyor.
Dün Avrupa’da ise gösterge endeks, Salı günü tahvil piyasasındaki durulan hareketlerin hisse senetlerine biraz nefes aldırması ve emtia
bağlantılı büyük hisse senetlerinin petrol ve metal fiyatlarındaki dalgalanmalardaki kayıpları tersine çevirmesiyle yükseldi. Bölgesel
STOXX 600 endeksi, Pazartesi günü yaklaşık dört aydaki en iyi gününü yaşadıktan sonraki gün % 0,2 arttı ve bakır fiyatları 10 yılın en
yüksek seviyelerinde kaldığından madencilik hisseleri en çok kazananlar arasında yer aldı. Yatırımcıların küresel ekonomik canlandırma
önlemleri nedeniyle enflasyonda olası bir yükselişin merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırmasına neden olabileceğinden endişe
ettikleri için, tahvil getirilerindeki artış nedeniyle Avrupa hisseleri Şubat ayında gözlenen bir yılın en yüksek seviyesinden geri çekilme
eğilimi gösteriyor. Ancak, birkaç Avrupa Merkez Bankası yetkilisi, bu hafta bankanın, tahvil satın alma programında bulunan esnekliği
kullanmak da dahil olmak üzere, borçlanma maliyetlerinde erken bir artışı önleyebileceğini söyledi. Euro bölgesi enflasyonu da gelecek
aylarda tüketici fiyatlarında geçici ancak keskin bir artış olması muhtemel olan dönemde Şubat ayında sabit kaldı.
Yurtiçinde ise yerli yatırımcı sayısı Şubat ayında 2020'deki yükseliş ivmesinin ardından ilk kez aylık bazda gerileme kaydetti. Merkezi
Kayıt Kuruluşu verilerine göre Şubat ayında bakiyeli yerli yatırımcı hesap sayısı Ocak ayına göre yüzde 1,4 düşüş gösterdi
Bugün yurt içinde enflasyon verileri açıklanacak. Şubat ayında yaşanan petrol rallisi enflasyonda yükseliş beklentilerini tetikleyen
faktörlerden biri olarak dikkat çekiyor. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası’nın açıkladığı ve şubatta %15,5 yükseliş kaydeden İstanbul
perakende fiyatlarında da mevsim üzeri seyreden gıda fiyat artışı dikkat çekmişti. Ağbal döneminde %16,5 güçlense de lirada dolara
karşı geçtiğimiz sene yaşanan kayıp birikimli olarak fiyatlara etkisini sürdürüyor.
Ekonominin salgından toparlanma hızına odaklanan yatırımcılar bugün daha iyimser pozisyonlar alıyor. ABD vadelileri ve Asya hisseleri
artarken tahvillerde satışlar görülüyor. Endeksin güne pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
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Endeks önceki işlem gününü %0.1 yükselişle 1.528.82 seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 35 milyar TL oldu.
Bankacılık endeksi %0.65, sanayi endeksi %0.52 düşüş yaşadı. Haftanın ikinci işlem gününde riskli piyasalarda tahvil faizlerinde
yükselişin durulması, aşı gelişmeleri ve ABD mali teşvik beklentileriyle geçmesiyle yükselişler yaşandı. Yurtiçinde endekste gün
içinde hareketler 1.537-1.518 aralığında kaldı. Bugün enflasyon verileri takip edilecek. Günü 1.525 direnci üzerinde kapatan
endekste bugün bu seviye üzerinde tutunma devam ederse 1.540 ve 1.555 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: 1.540 / 1.555 / 1.571
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Nisan vadeli kontrat dün günü %0.31 düşüşle 1.614,75 seviyesinde tamamladı. Güne düşüşle başlayan kontrat devamında
yurtdışı piyasalardaki pozitif hareketlerin etkisiyle içeride endeksin yükseliş eğiliminin etkisiyle 1.626-1.630 seviyelerini test
etti. Yurt dışı 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 1.647, 50 günlük ortalama direnci
bugün 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 1.665 ve 1.689 test edilebilir.
Destekler: 1.570 / 1.550 / 1.525
Dirençler: 1.630 / 1.645 / 1.665
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2020

Mart ayı vadeli kontrat geçen günü %1.45 yükselişle 7.4573 seviyesinde tamamladı. Geçen hafta tahvil faizlerindeki yükseliş
sonrası TL’de oluşan değer kaybı dün yine etkisini gösterdi. Dolar’da gün içindeki yukarı yönlü hareketler spot kurun yukarı
yönlü hareketinde etken oldu. Bu bağlamda kontratta da yükselişler yaşandı. Kontratta bugün 7.40 desteği ilk olarak
izlenecek. Altına geçilirse 7.33 ve 7.25 seviyeleri hedeflenebilir. 50 günlük ortalama 7.49 üzerinde kalınırsa 7.57 ve 7.60
seviyeleri tekrar test edilebilir.
Destekler: 7.4000 / 7.3300 / 7.2500
Dirençler: 7.4900 / 7.5700 / 7.6000
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Nisan vadeli kontrat geçen günü %0.45 yükselişle 1.738,90 seviyesinde tamamladı. Dolarda yaşanan gerileme ve ABD Hazine
getirilerinin güvenli liman Altın’a olan talebini artırmasıyla Altın fiyatları, sekiz ayın en düşük seviyesinden yükseldi.Güne
düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde yukarı yönlü hareket eden spot ons Altın’la birlikte seansı yükselişle tamamladı.
Yükselişin devamı için bugün 1.751-1763 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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ACSEL.E, TGSAS.E ve YYAPI.E paylarında 03/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/03/2021 tarihli işlemlere
(seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
CEOEM: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için toplam 23,95 milyon TL tutarlı hizmet sözleşmeleri imzaladı.
KONTR: 2021 yılında yaklaşık 150 büyüme ile 500 milyonTL'den fazla gelir bekliyor. Bu yıl %16-%19 Marj FAVÖK marjı
ile 80-100 milyon TL FAVÖK tahmin ediliyor. Satış gelirinin %3’ü kadar Ar-Ge yatırımı yapacağını belirleyen Şirket, satış
gelirinin %4'ü kadar Ar-Ge hariç yatırım yapacak.
ISBIR: bağlı ortaklığı İşbir Sentetik'in halka arz süreci ile ilgili bilgilendirme yaptı. Buna göre;
a.Şirkein portföyünde bulunan İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketinin toplam sermayesinin %89,73'üne karşılık
gelen 113.033.257,73 TL nominal değerli paylardan 14.863.987,28-TL nominal değerli kısmının halka arz edilmek suretiyle
satılmasına,
b.Talep toplama süreci sonunda almaya hak kazanılan payların %50'sine kadar olan kısmı için, İşbir Sentetik Dokuma
Sanayi Anonim Şirketi paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı gün dahil 22 İşlem Günü süre ile İşbir Sentetik
Dokuma Sanayi Anonim Şirketi paylarını aralıksız olarak ellerinde tutan Yurt İçi BireyselYatırımcıların bu paylarını,
izahnamede açıklanan şartlar ve sürelerde Şirketimize geri satma hakkına sahip olmasına oy birliği ile karar vermiştir.

