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ENFLASYON FİYATLAMASI PİYASALARDAKİ SATIŞLARI GÜÇLENDİRDİ..
Küresel piyasalarda bir süredir etkisini hissettiren tahvil getirilerindeki hareketler Perşembe günü hisse senedi piyasalarında sert
hareketlere neden oldu. Özellikle teknoloji hisselerinde yaşanan düşüş ABD endekslerinde hızlı düşüşleri beraberinde getirirken, risk
iştahının bozulmasıyla gelişmekte olan ülke para birimlerinde de sert düşüşler meydana geldi. Bu fiyatlamalardan Türk Lirası da
etkilenirken Dolar/TL kuru yurt içi piyasaların kapalı olduğu akşam saatlerinde hızlı yükseliş göstererek 7,44 seviyesinin üzerini test etti.
Wall Street'in ana endeksleri Perşembe günü keskin bir düşüşle sona erdi. Nasdaq endeksi, enflasyonda artış beklentisini yansıtan ABD
tahvil getirilerindeki ani sert yükselişin ardından teknolojiyle ilgili hisse senetleri baskı altında kaldığı için son dört aydaki en büyük günlük
düşüşünü yaşadı. Gösterge 10 yıllık ABD tahvil getirileri, bir yılın en yüksek seviyesi olan % 1,614'e ulaştı ve yatırımcıların hisse senetleri
üzerindeki aşırı değerlemeler konusunda endişe etmesiyle endekslerde satış baskısına neden oldu. Hazine bonosunun ulaştığı getirisi,
hisse senedi piyasasının güçlü avantajını ortadan kaldırarak S&P 500 temettü getirisinin üzerine çıktı. Bu gelişmeler dışında daha fazla
ABD yeni teşvik beklentisi ve daha hızlı bir aşılama temposu konusundaki iyimserlik, Dow Jones endeksini Kasım ayından bu yana en
iyi aylık kazancı olarak konumlandırdı. Ancak, mali teşvik paketiyle ilgili önemli yeni gelişmelerin olmaması ve bilanço sezonunun
yavaşlaması belirsizliğe neden oldu. FED yetkilileri daha fazla insanın koronavirüse karşı aşılanmasıyla ivme kazanabilecek olan
ekonomi hakkında artan iyimserliğin bir işareti olarak uzun vadeli ABD devlet tahvili getirilerindeki artışı şimdilik önemsemiyorlar. 10 yıllık
Hazine bonosunun getirisi bir yılda ilk kez % 1,60 seviyesinin üzerine çıksa bile, şimdiye kadar hiçbir yetkili ABD merkez bankasının
destekleyici para politikası duruşunun hafifletilmesine ilgi göstermiş görüntü vermedi. Fakat getirilerdeki bu son yükseliş sonrası getiri
eğrisi kontrolü ile ilgili düşünceler daha fazla merak edilmeye başlanacak.
Dün ABD’de daha az sayıda Amerikalı, COVID-19 enfeksiyonlarının azalması nedeniyle geçen hafta işsizlik yardımları için yeni
taleplerde bulundu. Ancak bu ayın ortasında kış fırtınalarının Güney bölgesinde hasara yol açmasının ardından işgücü piyasasının kısa
vadeli görünümü belirsizliğini korumaya devam ediyor. Çalışma Bakanlığı tarafından dün bildirilen üç ayın en düşük seviyesine olan
işsizlik taleplerindeki düşüş, işgücü piyasasının 2020'nin sonlarında çöküşünden sonra daha genişleyici ekonomiye ayak uydurarak
yavaşça yeniden güç kazandığını gösterdi.
ABD piyasalarındaki yüksek tahvil getirileri ve oynaklığın Avrupa bölgesindeki ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliği telafi etmesi,
Standard Chartered ve Anheuser-Busch'tan gelen zayıf kazançların da etkisi nedeniyle Avrupa hisseleri önceki günü düşüşle tamamladı.
Dün küresel piyasalarda gözlenen sert satışlar sonrası bu sabah Asya endekslerinde de bu eğilimin sürdüğü gözleniyor. Asya
endekslerinde %2’nin üzerinde kayıplar yaşanıyor. BD vadelileri ise dünkü sert satışların ardından sabah yazının yazıldığı sıralarda çok
sert olmasa da düşüş yönlü hareketler yaşandığı görülüyor. Nasdaq vadelisi %1’e yakın kayıpla hareket ediyor. Bu görünümle birlikte
endeksin de güne satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.
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Endeks önceki işlem gününü %0.35 yükselişle 1.488,21 seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 32,5 milyar TL oldu.
Bankacılık endeksi %1.48 yükselirken, sanayi endeksi %0.31 düşüş yaşadı. Dün güne tepki alımlarıyla başlayan endeks
devamında düşüşe yönelse de banka hisseleri ile tutunmayı başardı. Dün ABD seansında yaşanan sert satışların bugün yurtiçi
piyasalara etkisi izlenecek. Dün 1.508 direnci aşılamadı ve bu durum yine teknik açıdan olumsuz. Bugün bu seviye üzerinde
kalma isteği oluşamazsa satış baskısının devamı gelebilir. Buna göre 1.465 ilk desteği takip edilecek. Altına eğilim oluşursa
1.440 ve 1.425 seviyeleri test edilebilir. Olası tepki alımlarında 1.508 aşılabilirse 1.525 ve 1.540 seviyeleri tekrar görülebilir.
Destekler: 1.465 / 1.440 / 1.425
Dirençler: 1.508 / 1.525 / 1.540
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Nisan vadeli kontrat dün günü %1.35 düşüşle 1.551,00 seviyesinde tamamladı. Güne yükselişle başlayan kontrat 1.575,75
seviyesinde açıldıktan sonra gün içinde 1.550 en düşük seviyesini gördü ve buradan tepki alımlarıyla karşılaştı. Akşam
seansında ise ABD endekslerinde yaşanan sert satışlar ile aşağı yönlü hareketler etkili oldu. Bugün 1.585 ilk direnç olarak
izlenecek. Bu seviye üzerinde geçilememesi halinde düşüşün devamı gelebilir. Bu durumda 1.550 desteği bugün ilk olarak
takip edilecek. Gün içinde 1.550 ilk desteği altına geçilebildiği takdirde ise 1.525-1515 seviyelerine doğru hareketlerin devamı
gelebilir. 1.585 aşılırsa 1.605 ve 1.631 test edilebilir.
Destekler: 1.550 / 1.520 / 1.515
Dirençler: 1.585 / 1.605 / 1.631
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2020

Mart ayı vadeli kontrat geçen günü %0.25 düşüşle 7.32 seviyesinde tamamladı. Türk Lirası, dün güç kaybı yaşamaya devam
ediyor. Yurtiçinde yaşanan siyasi gelişmeler yanında Dünya genelinde artan enflasyon endişeleriyle GOÜ para birimlerinin
genelinde dün akşam Dolar’a karşı hızlanan zayıflık Türk Lirası’nı olumsuz etkilemeye devam edebilir. Kontratta TL’deki
değer kaybının devamı gelirse 50 günlük hareketli ortalama 7.51 izlenmeli. Kontratta bugün tekrar aşağı yönlü hareketler
gözlenmesi durumunda ise 7.28 ve 7.25 destek seviyeleri söz konusu olabileceği gibi yükselişin devamına ilişkin hareketlerde
ise 7.51 öncesi 7.3750 ve 7.4100 direnci izlenmeli. Burası aşılırsa 7.51 bahsettiğimiz direnç seviyesi test edilebilir.
Destekler: 7.2800 / 7.2500 / 7.2200
Dirençler: 7.3750 / 7.4100 / 7.5100
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Nisan vadeli kontrat geçen günü %1.33 düşüşle 1.780,05 seviyesinde tamamladı. ABD Hazine getirilerindeki hızlı artış ve
beklenenden daha iyi ekonomik veriler, ABD’nin güvenli liman olan Altın’a olan talebi düşürmesiyle, Perşembe günü altın
fiyatları % 2,2'ye kadar düşerek neredeyse bir haftanın en düşük seviyesine geriledi..Güne düşüşle başlayan kontrat gün
içerisinde düşüş yönlü hareket eden spot ons Altın’la birlikte seansı düşüşle tamamladı. Yükselişin oluşması için bugün 1.810
Dolar üzerinde hareketleri görmek gerekecek. Bu hamle ile 1.815 direnci üzerine de geçilebilirse 1.830 direnç seviyesi test
edilebilir. Hareketlerin 1.774 Dolar seviyesi altında kalması durumunda ise 1.740 -1.715 destek bölgesi test edilebilir.
Destekler: 1774 / 1765 / 1740
Dirençler: 1810 / 1815 / 1830
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MEGAP: Adıyaman'da boya ve apreleme tesisi kurulmasına karar verdi.
AKMGY.E, ANELE.E, BEYAZ.E ve CMBTN.E paylarında 26/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/03/2021
tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
INTEM.E, INVEO.E ve VAKFN.E payları 26/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/03/2021 tarihli işlemlere
(seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
AEFES: 2021 yılında konsolide satış hacminin düşük-orta tek haneli oranda büyümesini bekliyor.

