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HAFTANIN SON İŞLEM GÜNÜNDE PİYASALARIN YÖNÜ NERESİ OLACAK
Dolar, Perşembe günü bazı büyük para birimleri karşısında düşüş yaşadı. Bu düşüş eğilimi çok zayıf olmasa da ABD’den beklentilerin
altında gelen enflasyon rakamlarını ve FED’den gelen güvercin mesajları akabinde beklenenden biraz daha zayıf olan ABD işsizlik
başvuruları verileriyle ağırlık kazandı. Düşüşün Japonya ve Çin'deki tatiller nedeniyle hareketleri dar aralıklarla sınırlı kaldı. Dünkü veriler,
işsizlik yardımlarına ilişkin başvuruların bir hafta önceki 812.000'e kıyasla 6 Şubat'ta sona eren hafta için 793.000'e ulaştığını gösterdi.
Dün öğleden sonra yapılan işlemlerde Euro Dolar karşısında % 0.1 artışla 1.2134 dolardan işlem gördü. Avrupa Komisyonu, Euro bölgesi
ekonomisinin 2021'de beklenenden daha az toparlanacağına dair tahminini açıklamasına karşılık Euro para birimi bundan etkilenmedi.
ABD Başkanı Joe Biden dünkü açıklamasında Çin'in pek çok alanda büyük projeler yürüttüğüne işaret ederek, hemen harekete
geçmemeleri halinde bu ülkenin kendilerini geride bırakacağını söyledi. Çin konusundaki gelişmeler ve Demokratların 1,9 trilyon dolarlık
teşvik paketine asgari ücreti 15 dolara çıkarmayı dahil etme planları hakkındaki açıklamaları, yatırımcılar için riskli varlıklar üzerindeki
risklerin artabileceğini gösterse de genel manada teşvik paketine dayalı iyimserlik ve düşüşe geçen vaka sayıları ile aşı gelişmeleri ve
iyi gelen bilançolar ABD endekslerinin yukarı yönlü hareketlerinin sürmesine imkan veriyor. Bu bağlamda dün ABD’de endeksler günü
pozitif tarafta tamamlamayı başardı.
Dün akşam saatlerinde SPK’dan gelen bilgiye göre daha önce BIST-30 Endeksi'nde kaldırılan açığa satış yasağının BIST-50
Endeksi'nde de 12 Şubat'tan itibaren kaldırıldığı duyuruldu. BIST-30 Endeksi'nde açığa satış yasağı 01.07.2020 tarihinde kaldırılmış ve
SPK konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "1 Temmuz’dan itibaren Borsa İstanbul “BIST 30 Endeksi”nde yer alan pay piyasalarında açığa
satış yasağının kaldırılmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.
Ayrıca dün TCMB Başkanı Naci Ağbal, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğini (TÜSİAD) ziyaret etti. TCMB'nin resmi Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Başkan Naci Ağbal ve beraberindeki heyet, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde tüm paydaşları 2023
yılında yüzde 5 enflasyon hedefi etrafında birleştirmek ve bilgilendirme yapmak amacıyla TÜSİAD'ı ziyaret etti. TÜSİAD yönetiminin fiyat
istikrarı hedefine yönelik güçlü ve açık desteklerinin görülmesinden büyük memnuniyet duyuldu.” açıklamaları yapıldı. TCMB başkanı
düzeyinde TÜSİAD ile enflasyon konusunda gerçekleştirilen görüşmeyi topyekün mücadele ve sektörlerin de vereceği katkı ve destek
nedeniyle olumlu olarak değerlendiriyoruz.
Çin’de piyasalar yeni yıl nedeniyle bugünden perşembe gününe kadar, Hong Kong’da da salı gününe kadar kapalı olacak. Dün kapalı
olan Güney Kore piyasalarında bugün de işlem yapılmayacak. Asya’daki tatillerin de etkisiyle küresel hisse senetleri cuma gününe sakin
başladı. ABD’de S&P 500 dün sınırlı bir yükselişle de olsa rekor seviyeden kapandı. Nasdaq ise yükselen teknoloji hisseleriyle pozitif
ayrıştı. ABD’de işsizlik maaşına başvuranların sayısının geçen hafta hafif düşmesi istihdam piyasasının kademeli olarak toparlandığına
işaret etti. Bu sabah açık olan Japonya ve Avustralya endeksleri düşerken, ABD ve Avrupa vadelileri yatay seyrediyor. Avustralya’nın
Victoria eyaletinde alınan kısıtlayıcı önlemler bu düşüşlerde etkili oluyor.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi önceki günü %0.10 düşüşle
1.545,59 seviyesinde tamamladı. 26 milyar
TL işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %1.67 düşerken sanayi
endeksi ise %0.88 yükseliş yaşadı.

Teknik Analiz:
Endeks dün de 1.555 direncinin üzerine yine geçse de kapanışı yine bu seviye
altında tamamladı. Endekste bugün 1.525 desteği üzerinde hareketlerin
sürmesi durumunda 1.555 ve 1.565 direnç seviyeleri yine izlenmeye devam
edilecek. 1.525 destek seviyesi altına olası geri çekilmede gelebilecek
düşüşlerde 1.508 ve 1.485 seviyeleri takip edilmeli. 1.565 aşılabilirse 1.595’e
doğru yol açılabilir. Yurtdışının görünümü bugün de önemli olacak.
Destekler: 1.525/ 1.508 / 1485

Dün seansın yükselişle açılmasının
ardından gün ortasına kadar yine düne
benzer seviye yakınında 1.558’i gören
endeks bu seviyede tutunamayıp tekrar geri
çekildi. Avrupa ve ABD borsalarında virüs
konusunda devam eden tedbirler, mali
teşvik ve aşı konusu hakkında beklentiler
yukarı yönlü hareketler yaşanmasına karşın
endekste bir miktar kar alma eğilimlerini
yaşandığı gözleniyor. 5 Şubat haftasında da
yabancıların portföy akımlarında hisse
senetlerinde satış tarafında oldu.
Endekste de bu bağlamda zaman zaman
negatif bölgeye geçiş yaşandığı gözleniyor.
Endeks dünkü düşüşte yine 1.525 desteği
üzerinde kalabildi. Yeni günde yurtdışı
fiyatlamalara dayalı dalgalı hareketleri
izlemeye devam edeceğiz.

Dirençler: 1.555 / 1.565 / 1.595
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Günün Gelişmeleri
Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem
gününü
%0.61
düşüşle
1.641,25
seviyesinde tamamladı.
Yurtdışında Asya piyasalarında Çin ve
Japonya
tatilken
ABD
vadeli
endekslerindeki seans açılışı öncesi yatay
seyirle birlikte kontratın da güne yatay
başlamasının ardından 1.656 seviyesine
kadar yükselişler yaşandı. Kapanışa doğru
ise endeksteki geri çekilmeyle kontrat satış
baskısına maruz kaldı.

Teknik Analiz:
Güne hafif yükselişle başlayan kontrat gün ortasında 1.656’ya kadar
yükseldikten sonra geri çekildi ve akşam seansında da düşüş eğilimi devam
etti. Kontratta 1.608 Fibo. 23.6 destek seviyeleri üzerinde tutunmanın
sürmesi halinde yükselişin devamı gelebilir. Bu durumda 1.660 direnci bugün
takip edilecek. Gün içinde 1.630 ilk desteği altına geçilebildiği takdirde ise
1.608-1.585 seviyelerine doğru hareketlerin devamı gelebilir. 1.660 aşılırsa
1.680 ve 1.717 test edilebilir.
Destekler: 1.630 / 1.608 / 1.585
Dirençler: 1.660 / 1.680 / 1.717

Yurtdışı borsalarda mali teşvik ve aşı
gelişmeleri risk iştahına imkan vermeye
devam ediyor. ABD mali teşvik paketi için
beklentiler devam ettikçe ve gelen olumlu
bilançolardan
katkı
sürdükçe
riskli
varlıklara yönelim de artmaya devam
ediyor. Kontratta ise ana endeksin
görünümüyle birliktetassgggdgdgdgdg30
yurtdışına bağı
fiyatlamalara bağlı karşılık yönlü eğilimin
sürmesi beklenebilir.
Özellikle mali teşvik beklentilerine bağlı
gelişmeler bugün de yakından izlenmeye
devam edilecek.
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Günün Gelişmeleri:
Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem
gününü %0.38 düşüşle 7,0700 seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Önceki güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde yine aşağı yönlü
hareket etme eğilimi gösterdi. Kontratta bugün tekrar aşağı yönlü hareketler
gözlenmesi durumunda 7.05 ve 7.03 destek seviyeleri söz konusu olabileceği
gibi bu bölgeden gelebilecek olası tepki hareketlerinde ise yükselişlerde 7.12
ve 7.15 seviyeleri gündeme gelebilir. Kontratta zaman zaman yaşanacak
yükselişlerin kısa süreli olacağını düşünüyoruz.
Destekler: 7.0500 / 7.0300 / 7.0000
Dirençler: 7.1200 / 7.1500 / 7.1800

Türk Lirası’nın dün Dolar karşısında değer
kazancının dün 2020
de devamıyla 7.00
seviyesine kadar gerilemesinden sonra
Şubat 2018’den gelen yükseliş trendini test
etmeye devam ediyor. Spot kur hafta
başından bu yana bu trend desteğinden
tepki alımlarıyla karşılaştı. Bu bağlamda
sport kurda dün 7.0650 seviyesi test edldi
fakat bu yükselişin devamının da gelmediği
gözlendi. Spot kurda hafta kapanışı 7.03
altında gerçekleşirse yeni haftada kontratta
da aşağı yönlü hareketlerin devamı gelebilir.
Genel olarak Türk Lirası’nın güçlü duruş
devam ediyor. Dünkü spot kur hareketiyle
kontratta da yukarı yönlü 7.1140 seviyesi
yakınlarına doğru bir eğilim gözlense de
devamında tekrar düşüş yönlü hareketler
meydana geldi.
Bugün ise yukarı yönlü hareketler
gözlenmesi durumunda bu eğilimin çok
güçlü olmayacağını düşünüyoruz.
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Günün Gelişmeleri:
Altın kontratı, önceki işlem gününü %0.95
düşüşle
1.826,50
Dolar
seviyesinde
tamamladı.
Spot Altın fiyatları Perşembe günü, doların
düşüşünü durdurmasıyla % 1 düştü. Altın’ın
1.850 doların üzerinde işlem yapamaması
karşısında son günlerdeki sert Dolar’ın düşüşü
tersine dönmeye başladıkça spot Altın
yatırımcıları kar alma işlemine yöneldi. Buna
karşılık dün ons Altın’da da yönün aşağı olduğu
gözlendi.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlangıç yapan kontrat gün içerisinde Dolar endeksinin hızlı
düşüşünü sonlandırmasının etkisiyle seansı düşüşle tamamladı. Yükselişin
tekrar devam etmesi halinde 1.845 direnci ve üzerine geçilebilirse 1.856
direnç seviyeleri test edilebilir. Yükselişlerin 1.825 Dolar seviyesi altında
kalması durumunda ise 1815 ve 1795 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1825 / 1815 / 1795
Dirençler: 1845 / 1856 / 1863

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık
koronavirüs
yardım
paketinin
Cumhuriyetçilerin
muhalefetine
rağmen
Kongre'den geçmesi beklentisi devam ediyor.
Bu bağlamda oluşan enflasyon riski ons
Altın’da Dolar’ın zayıflamasıyla yukarı yönlü
hareket eğilimi oluşturmaya devam edecektir
diye düşünüyoruz.
Altın fiyatlarında genel görünümde zaman
zaman geri çekilmeler olsa da genel
görünümde yükseliş eğiliminin sürmesini
bekleriz.
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SEKUR.E payları 12/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek
fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
TUPRS: 2021 yılı beklentilerini paylaştı. Akdeniz Kompleks Rafineri Marjı beklentisi 0,0-0,5 USD/v, Net Tüpraş Rafineri
Marjı beklentisi 2,5-3,5 USD/v, Kapasite kullanım: %90-95, Üretim: ~26-27 milyon ton, Toplam Satış: ~26-27 milyon ton,
Toplam yatırımlar beklentisi ~200 Milyon USD
AYGAZ: 2021 yılı satış beklentisini tüplügaz için 285-295 bin ton, otogaz için 700-730 bin ton olarak belirledi. Aygaz'ın
mail yoluyla paylaştığı sunuma göre, pazar payı beklentisi tüplügaz için yüzde 41,0-43,0, otogaz payı beklentisi yüzde 21,522,5 aralığında oluştu.
ESEN: Bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim'in altında yer alan şirketlerin birleştirilmesine karar verildi.

