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21 Ocak 2021
TCMB FAİZ ARTIRIMLARINA DEVAM EDECEK mi?

Piyasaların bu hafta beklediği önemli gelişmelerden biri daha gerçekleşti. ABD’de başkanlığa seçilen Joe Biden yemin ederek
göreve başladı. Konuşmasında "Birbirimizi tekrar dinleyelim, duyalım, görelim, saygı duyalım. Siyasetin savaş alanı olması
gerekmiyor" ifadelerini kullanan ABD Başkanı Biden küresel müttefiklik ilişkilerinin de altını çizdi. Biden, Trump dönemindeki birçok
politikayı tersine çevirecek adımlar planlıyor. Göçmen politikaları, küresel ittifakların yeniden tesis edilmesi, ırkçılıkla mücadele,
vergi politikası ve Çin meseleleri yeni başkanın ilk odaklanacağı alanların başında geliyor. Tabii ki piyasaların gözü kulağı ortaya
konan 1.9 trilyon Dolar’lık teşvik paketinde olacak. Demokratların Temsilciler Meclisi’nin yanında Senato’da da çoğunluğu elde
etmesiyle beraber, yani beklenen ‘Mavi Dalga’ senaryosunun gerçekleşmesiyle, 1,9 trilyon dolarlık bir mali teşvik paketi Biden
tarafından 15 Ocak’ta açıklandı. Eğer paket ABD Kongresi’nden geçerse, 1 trilyon dolarının hanehalkına; 400 milyar dolarının Kovid19 ile mücadeleye; 440 milyar dolarının ise topluluklar ve şirketlere dağıtılacağı tahmin ediliyor. Orta sınıfı da yeniden
yapılandıracağını ve güçlendireceğini belirten Biden asgari ücretin de 7,25 dolardan 15 dolara çıkarılmasını planlıyor.
Joe Biden 46. ABD başkanı olarak yemin etmesiyle birlikte ABD hisse senetleri Çarşamba günü rekor seviyelerde kapandı. Netflix'in
güçlü bilanço sonuçları ise "evde kalma"mottosuna uygun hisselerde yükselişe yol açtı.
Avrupa’da ise Hollandalı çipli ekipman üreticisi ASML ve İsviçre’de Richemont'un güçlü kar sonuçları duyurmasının ardından Avrupa
hisse senetleri Çarşamba günü yükseldi. Yatırımcılar, Joe Biden başkan olarak yemin ederken büyük bir ABD teşvik planı umudunu
taşıyor ve bu durum Avrupa hisselerine de olumlu olarak yansıyor. Bugün Avrupa Merkez Bankası toplanacak. Herhangi bir politika
değişikliği beklenmemekle birlikte, banka, Euro bölgesi ekonomisini güçlendirmek için yeni teşvikleri serbest bıraktıktan sadece bir
ay sonra, virüsün gidişatına bağlı olarak giderek zorlaşan ekonomik görünüm hakkında daha fazla soru ile karşı karşıya kalmış gibi
görünüyor. Dolar’ın zayıflığı karşısında EURUSD’deki yükseliş konusunda endişeli olan ECB’nin Euro’nun hareketini izliyoruz
açıklamasını koruması beklenebilir.
Bugün bizim açımızdan önemli gelişme ise TCMB’nin faiz kararı olacak. Göreve geldiğinden bu yana sıkılaşma yönünde hızlı
adımlar atan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal yönetimindeki bankanın Ocak toplantısını pas geçmesi
bekleniyor. Kurum olarak biz de faizde değişiklik beklemiyoruz.Toplantı metninde ise enflasyonla mücadeleye yönelik güçlü
mesajların korunmasını bekliyoruz. Bilindiği üzere Aralık ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
14,6, bir önceki aya göre yüzde 1,25 arttı ve yükseliş eğilimini korudu. Bununla birlikte geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ise yüksek faiz konusundaki itirazlarını sürdürdü. TCMB başkanı Naci Ağbal ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
yaptığı son sunumda, "Fiyat istikrarı ile istikrarlı ve hızlı büyüme arasındaki pozitif ilişki, ekonomideki öngörülebilirliğin sağlanmasıyla
iş ve yatırım ortamının iyileşmesinden kaynaklanmaktadır. Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın uzun vadeli refahın temel ölçütlerinden
en önemlisini oluşturmaktadır. Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yapar. TCMB
enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak."
ifadelerini kullanmıştı.
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21 Ocak 2021
Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi önceki günü %0.28
yükselişle
1.569,35
seviyesinde
tamamladı. 29,9 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%0.87 değer kaybederken, sanayi endeksi
ise %0.64 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks, gün içerisinde 1.574 seviyesini gördü
ve günü buradan bir miktar geri çekilme yaşasa da yükselişle noktaladı.
Endekste yaşanılan yükselişin sürmesi durumunda 1.575 ve 1.585
destek seviyeleri test edilebileceği gibi geri çekilme hareketleri
durumunda ise 1.545 ve 1.520 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Geçen
yıl Ekim ayından gelen yükseliş trendinin devam ettiğini izliyoruz.
Destekler: 1.545 / 1.520 / 1.508
Dirençler: 1.575 / 1.585 / 1.590

Endekste dün gün ortasından sonra geri
çekilmeler gözlense de kapanışın yine
rekor bir seviyede kapandığına şahit olduk.
Gün içerisinde iki kez 1.552 seviyesini test
eden endeks bu seviyede destek bulmayı
başardı. Piyasaların yakından izlediği
Janet
Yellen’ın
güvercin
tondaki
konuşması ile yükselişine devam eden
endekslerde ABD’nin resmi yeni başkanı
Joe Biden’ın yemin töreni sonrasında da
yukarı yönlü eğilim devam etti. Bu
görünümle birlikte bugün ana endekste
yukarı yönlü
bir
açılışla
yükseliş
potansiyelinin korunduğunu görebiliriz.
Bugün gözler TCMB’nin faiz kararında
olacak. Faiz artırım kararı beklemesek de
enflasyonla mücadeleye yapılan vurgunun
devamını bekliyoruz. TL varlıklar açısından
olumsuz bir beklentiye sahip değiliz.
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Günün Gelişmeleri
Şubat ayı vadeli endeks 30 kontratı
önceki işlem gününü %0.25 yükselişle
1.710,50 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat 1.711 seviyesine kadar yükseldikten sonra
düşüşe yöneldi ve 1.675 destek hedefi yakınından tepki aldı. Kontratta
yükselişin sürmesi durumunda 1.725 ve burası aşılabilirse 1.750 direnç
seviyelerini test edebilir. 1.725 direnci altında tutunma ile geri çekilme
görmemiz durumunda ise 1.690 ve 1.674 destek seviyelerini takip
edeceğiz
Destekler: 1.690 / 1.674 / 1.630
Dirençler 1.725 / 1.750 / 1.785

Dün endekste sanayi sektörü hisseleri ile
bankacılık hisselerinden de gelen
destekle kontratta yukarı yönlü eğilimin
etkili olduğu gözlendi fakat bir süredir
geçilemeyen 1.723 direncinin tekrar
çalıştığı ve gün sonuna yakın satış
baskısının yaşandığı gözlendi. Endekste
devam eden yukarı yönlü potansiyele
bağlı olarak kontratta içinde bulunulan
yükseliş kanalı içerisinde yukarı yönlü
hareketlerin
devamı
beklenebilir.
Piyasalarda bugün TCMB faiz kararı ve
virüs konusundaki gelişmeler ön planda
kalmaya devam ediyor. Yurt içi
piyasalardaki yüksek risk alma eğilimi
yurtdışı fiyatlamasından destek almaya
devam edecek. Bu açıdan devam eden
yükseliş trendi ve kanalı içerisindeki
hareketleri izlemeyi sürdürüyoruz.

21 Ocak 2021
Günün Gelişmeleri:
Ocak ayı vadeli USDTRY kontratı önceki
işlem gününü %0.51 düşüşle 7.4489
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde genel olarak aşağı yönlü
bir seyir izledi ve günü düşüşle tamamladı. Kontratta yukarı yönlü
hareketlerde 7.50 ve 7.53 direnç seviyeleri söz konusu olabileceği gibi
7.52 altında satış hareketinin görülmesi durumunda ise 7.4100 ve 7.3850
destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 7.4100 / 7.3850 / 7.3500
Dirençler: 7.5000 / 7.5300 / 7.5800

Güne düşüşle başlayan spot kur 7.48
seviyesini test ettikten sonra yeniden
geri çekildi. Dolar endeksi 90.80
seviyeleri yakınında güç kazanma eğilimi
gösterse de geri çekilirken, TCMB’den
gelecek karar beklentisi ile dış
ilişkilerdeki düşük tansiyon TL’deki
nispeten güçlü görünümün korunmasını
sağlıyor. Bu bağlamda kontratta da dün
7.51 seviyesi test edildikten sonra geri
çekilmeler etkili oldu. Yeni günde TCMB
faiz kararı ana beklentimiz. Faiz artırımı
beklememekteyiz
fakar
toplantı
metninde
enflasyonla
mücadeleye
yönelik güçlü vurgununun sürmesini
bekliyoru. Bu açıdan TL’de güçlü bir
zayıflama
beklentisi
içerisinde
olmadığımızdan
kaynaklı
olarak
kontratta zaman zaman gözlenecek
yükselişlerde yeniden geri çekilmelerin
oluşabileceğini düşünüyoruz.
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Günün Gelişmeleri:
Şubat ayı vadeli Altın kontratı, önceki
işlem gününü %1.26 yükselişle 1.865,85
seviyesinde tamamladı.
Spot ons Altın, Çarşamba günü ABD
Başkanı
Joe
Biden
yönetiminin
koronavirüs
salgınının
yarattığı
ekonomik çöküşle başa çıkmak için
teşvik tedbirlerini artıracağı beklentileri
üzerine % 1'den fazla yükseldi.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlangıç yapan kontrat gün içerisinde ABD
piyasalarında Janet Yellen’ın konuşması ve Biden’ın teşvik vaatleriyle
günü yükselişle tamamladı. Yükselişin devamı halinde 1876 ve kırılırsa
1888 direnç seviyeleri test edilebileceği gibi tepki satışları yaşanması
durumunda ise 1850 ve 1835 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1850 / 1835 / 1825
Dirençler: 1876 / 1888 / 1898

Yatırımcılar Biden’ın 1,9 trilyon Dolar’lık
teşvik paketi teklifine ve COVID-19 aşı
dağıtım hızına odaklanmasıyla riskli
varlıklar
yanında
enflasyon
beklentilerine dayalı olarak Altın’a da
yöneliyor. Yellen, Salı günü ABD
milletvekillerini yardım harcamaları
konusunda "büyük davranmaya" çağırdı
ve salgın yardımın vergi artışlarına göre
öncelikli olacağını söyledi. Bu görünm
de ons Altın’a destek olurken kontratın
da bu gelişmelerle yükseliş yaşadığı
gözlendi.
Bu
eğilimin
sürmesini
bekliyoruz
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ATEKS: 21/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem
Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. ATEKS payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih
19/02/2021 'dir."
YESIL: 21/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı", "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt
Takas" tedbirlerine ilave olarak, "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması", "Piyasa Emri
ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirme Yasağı" önleyici
tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 19/02/2021'dir.
INTEM: 21/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı",
"Brüt Takas", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması", "Emir Toplama
Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması"
önleyici tedbirleri uygulanacaktır. INTEM.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 20/04/2021'dir."
TLMAN.E ve MAALT.E paylarında 21/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/02/2021 tarihli işlemlere
(seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
SNPAM: 21/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat
işlem yöntemi ile işlem görecektir.
SNKRN: Bağlı ortaklığı Senkron Bina ile Barme Grup arasında 1,98 milyon TL bedel üzerinden ticari sözleşme
imzalandı.

