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PİYASALARDA TEŞVİK BEKLENTİSİ YÜKSELİŞLERE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEK mi?

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, 2 bin dolarlık destek çeklerini de içeren yeni teşvik paketi açıklanacağını bildirdi. Biden paketin
büyüklüğünün trilyonlarca dolar olacağını ifade etti. Küresel piyasaların odaklandığı başlıkların önünde gelen ABD'deki teşvik
paketine ilişkin olarak yeni başkan Joe Biden'dan açıklama geldi. Ülkede korona virüsün salgınının etkileri dolayısıyla Nisan'dan bu
yana istihdamda ilk kez düşüş kaydedilirken, Biden doğrudan 2 bin dolarlık destek çeklerini de içeren teşvik paketi açıklanacağını
duyurdu. 20 Ocak'ta yapılacak görev tesliminden önce Perşembe günü paketin açıklanacağını belirten Biden, paketin büyüklüğünün
trilyonlarca dolar olacağını ifade etti. Yeni başkan "Şimdi adım atmazsak gelecekte işimiz çok daha zor olacaktır" ifadelerini kullandı.
Trump'ı zor bir hafta bekliyor. ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerinin düzenlediği Kongre baskını sonrasında başkanlık
günlerinin en zor günlerini geçiriyor. Demokratlar ABD tarihine geçen olayların ardından önümüzdeki hafta Trump'a yönelik yeni
hamlelere hazırlanıyor. ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, milletvekillerine gönderdiği mektupta "Önümüzdeki hafta
Washington'a dönmeye hazır olun" çağrısı yaptı. Pelosi'nin bu çağrısı Trump'a yönelik azil ve diğer hamlelerin gündeme geleceğine
işaret etti. Pelosi söz konusu mektupta Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı konusunda net bir ifade kullanmadı.
Mektubunda ABD demokrasisine yönelik fiili saldırıda bulunan birinin hesap vermesi gerektiğini belirten Pelosi demokrasiye yönelik
bu saygısızlığın bir başkan tarafından yapıldığının tespit edilmesine ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı. İngiliz gazetesi Financial Times'ın
haberine göre de ABD'de bazı milletvekilleri Başkan Trump'a görev süresi dolmadan görevden ayrılma çağrısı yaptı. Milletvekilleri
aksi takdirde Trump'a azil süreci ile yüz yüze gelebileceği uyarısında bulundu.
İngiltere aşı hedefine ilerliyor. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkenin koronavirüs aşılamasında hedefe ulaşma yolunda
olduğunu belirtti. Hancock ülkede günde 200 binden fazla aşılama yapıldığını ifade etti. Pfizer-Biontech ve Oxford-Astrazeneca
aşılarının ardından da Moderna aşısına da onay veren İngiltere'de aşılamalar hedefler doğrultusunda ilerliyor. İngiltere Sağlık
Bakanı Matt Hancock, ülkenin aşı hedefine ulaşmakta olduğunu belirtirken vakalardaki artışın ulusal sağlık sistemi için ciddi bir
durum yarattığı uyarısında bulundu. Sky News'a verdiği söyleşide günde 200 binden fazla aşılama yapıldığını ifade eden Bakan
Hancock, aşılamaların hızlanması için aşı merkezlerinin açıldığını söyledi.
Çin aşılamalara hız verdi. Kış koşullarının virüsün yayılımında etkili olacağını öngören Çinli yetkililer aşılama programına hız verdi.
Ülkede uygulanan aşı sayısı 9 milyon doza ulaştı. Korona virüs salgınının çıkış noktası Çin'de yetkililer salgının kış koşullarında
yayılması riskine karşın aşılamalara hız verdi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zeng Yixin basına yaptığı
açıklamada kış döneminde vatandaşların tatiller dolayısıyla daha çok yolculuk etmesi ve biraraya gelmesiyle virüsün yayılma riskine
dikkat çekti. Zeng, aşı üretimi kapasitesi dolayısıyla ülkede önce risk grubunun aşılanacağını belirtti. Ülkeler salgının yayılımıyla
mücadele etmek için aşılama çalışmalarına hız verdi. Bloomberg'in derlediği verilere göre 8 Ocak itibariyle tüm dünyada 19 milyon
doza yakın aşı uygulandı.
Bu sabah ABD vadelileri düşüşle seyrediyor. Asya’da ise Çin endekslerinde de düşüş eğilimi gözleniyor. Endeksin haftaya hafif satıcılı
başlangıç yapması mümkün olabilir.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi geçen haftanın son işlem
gününü %1.21 yükselişle 1.540,61
seviyesinde tamamladı. 37.6 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %1.28, sanayi endeksi
ise %1.75 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks, gün içerisinde pozitif seyrini
sürdürerek günü yine artıda noktaladı. Endekste yükselişin sürmesi
halinde 1.550 ve 1.565 direnç seviyeleri test edilebileceği gibi olası kar
satışlarına bağlı olarak olası geri çekilmeler görmemiz durumunda ise
1.525 ve 1.510 destek seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 1.525 / 1.510 / 1.505
Dirençler: 1.550 / 1.565 / 1.590

Kasım ayı başında başladığı yükseliş
hareketini yeni yıla da taşıyan endeks,
geçen haftanın son işlem gününde de
yükselişine devam etti ve yeni rekor
seviyede günü haftayı tamamladı.
Endeksteki yükselişte yurt dışı borsalarda
ABD’de Biden’ın seçimi kazanmasına
ilişkin resmi sonuç açıklaması ile oluşan
pozitif seyir etkili oldu. Demokratların
senatoyu da kazanmasıyla mavi dalga
teorisinin gerçekleşmesi ile Joe Biden'ın
mali teşvik miktarını artırmasının önünde
engel kalmadığı yönündeki görünüm
borsaları
yukarı
yönlü
destekledi.
Haftanın ilk işlem gününde piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Şubat ayı vadeli endeks 30 kontratı
geçen haftanın son işlem gününü %0.81
yükselişle
1.715,75
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan ve gün içerisinde alıcılı seyreden kontrat günü
ve haftayı artıda noktaladı. Kontratta yükseliş hareketinin sürmesi halinde
1.735 ve 1.750 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Oluşabilecek düzeltme
hareketine bağlı satış baskısının oluşması ve geri çekilmeler görmemiz
durumunda ise kontratta 1.695 ve 1.687 destek seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.695 / 1.687 / 1.680
Dirençler: 1.735 / 1.750 / 1.765

Spot piyasaya paralel şekilde haftaya
yükselişle başladıktan sonra Salı günü
ABD'de ikinci tura kalan senato seçimleri
ile geri çekilen yakın vadeli endeks
kontratı, geçen haftanın son işlem günü
de yükselişine devam etti. Kontrattaki
yükselişte yurt dışı borsalardaki pozitif
seyir etkili olurken özellikle ABD'de
Georgia eyaletinde yapılan 2. tur senato
seçimlerini Demokratların kazanmasıyla
oluşan ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe
Biden'ın
mali
teşviki
artırmasının
kolaylaştığı
yönündeki
beklentiler
borsaları yukarı yönlü destekledi.
Haftanın son işlem gününde piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Ocak ayı vadeli USDTRY kontratı geçen
haftanın son işlem gününü %0.1
yükselişle
7.4096
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde dalgalı bir seyir izledi ve
günü sınırlı artışla noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketler görmemiz
durumunda 7.45 ve 7.47 direnç seviyeleri söz konusu olabileceği gibi
Dolar’da satış baskısının devamıyla geri çekilme yaşanması durumunda
ise 7.38 ve 7.35 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 7.3800 / 7.3500 / 7.3300
Dirençler: 7.4500 / 7.4700 / 7.5200

Dolar endeksinde süren zayıf seyre
paralel olarak TCMB'nin son iki PPK
toplantısında yaptığı faiz artırımlarıyla
değer kazanan TL'nin güçlü duruşu
devam ediyor. Dolar endeksinin Nisan
2018’den beri en düşük seviyelerindeki
hareketi devam ederken ABD'de
Georgia eyaletinde yapılan 2. tur senato
seçimlerini Demokratların kazanması
sonrasında dolarda tepki yükselişi takip
edildi. ABD’de açıklanan Tarım Dışı
İstihdam verisi Aralık ayında 71 binlik
artış beklentisine karşın 140 bin azalış
gösterdi ve mali teşvik beklentilerini
güçlendirdi. Türk Lirası’nda güç kazanım
eğilimi ise yabancıların desteğiyle
devam ediyor. Haftanın ilk işlem
gününde
piyasaları
etkileyebilecek
haber akışlarını ve bu haberlerin
fiyatlamalar üzerindeki etkilerini izlemeyi
sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Şubat ayı vadeli Altın kontratı, geçen
haftanın son işlem gününü %3,07
düşüşle 1862 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Geçen Cuma gününe düşüşle başlangıç yapan kontrat gün içerisinde de
bu seyrini sürdürdü ve sert satışlarla günü ekside noktaladı. Kontratta geri
çekilmelerin devamı durumunda 1845 ve 1835 destek seviyeleri test
edilebileceği gibi gün içinde tepki alımları yaşanması durumunda ise
1885 ve 1895 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1845 / 1835 / 1820
Dirençler: 1885 / 1895 / 1905

Haftaya dolar endeksindeki zayıf
görünüme ek olarak ABD'de daha sert
korona virüs kısıtlamalarına yönelik
spekülasyonlar ile sert yükselerek
başlayan Ons Altın’ın ABD'nin Georgia
eyaletinde yapılan 2. tur senato
seçimlerini Demokratların kazanması
sonrasında sert geri çekildiğini takip
etmiştik. Senatoda Cumhuriyetçilere
karşı 50'ye 50 denge sağlayan
Demokratların mecliste çoğunluğu ele
geçirecek olması ile yükselişine hız
veren tahvil faizleri ve Dolar’daki
toparlanmayla gerileyen sarı metal
haftanın son işlem gününde sert düşüş
eğilimi gösterdi. Haftanın ilk gününde
tepki
alımlarının
gelebileceğini
düşünüyoruz.Piyasaları etkileyebilecek
haber akışlarını ve bu haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi sürdüreceğiz.
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CCOLA: 2020 yılında, konsolide satış hacmi %1,9 düşüşle 1.184 milyon ünite kasa olarak gerçekleşti. Uluslararası
operasyonların satış hacmi, Türkiye operasyonlarına göre daha güçlü bir performans sergileyerek yıllık bazda
%2,8 büyüdü.
BRYAT: 11/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/01/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek
fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. VBTS kapsamında bu paylarda uygulanmakta olan brüt takas uygulaması
ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 25/01/2021 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.
OSTIM: Ceceli Demir ve Emek Boru ile Kat Karşılığı İnşaat Projesi konusunda sözleşme imzaladı.

