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MALİ TEŞVİK BEKLENTİLERİNİN GÜÇLENMESİYLE PİYASALAR POZİTİF..
Uzun süredir piyasaların yakından takip ettiği Biden’ın önerdiği 1.9 trilyon Dolarlık mali teşvik paketi konusunda biraz daha somut
gelişmelerin oluşmaya başladığı gözleniyor. Hafta sonu gelen haberlere göre Kongre komitelerinin Başkan Joe Biden’in 1,9 milyar
dolarlık ekonomik planına ilişkin yasayı hazırlamaları için son tarih olan 16 Şubat, ekonomik plan üzerinde çalışan Demokratlar için bir
sonraki önemli tarih olarak görülüyor. Ayrıca Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Cuma günü Demokrat meslektaşlarına yazdığı
bir mektupta, "Önümüzdeki hafta, Biden Amerika Kurtarma Planına geçiş için gerekli yasayı hazırlayacağız, böylece çalışmalarımızı
Şubat sonundan önce bitirebileceğiz" dedi. Cuma günü ABD Temsilciler Meclisi, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ABD Başkanı
Joe Biden'ın önerdiği 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin önünü açan bütçe düzenlemesine onay verdi. Bütçe düzenlemesine ilişkin
tasarı, Temsilciler Meclisi'nde 209'a karşı 219 oyla kabul edildi. Böylece bu destek paketinin Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan
geçirilebilmesinin önü açıldı. Bu gelişmelerin yeni haftada da piyasaların risk iştahına olumlu katkı yapması beklenebilir.
Hafta sonu ayrıca ABD hazine bakanı Janet Yellen’ın da konuşması takip edildi. Yellen konuşmasında büyük ölçekli bir teşvik paketine
ve bunun hızla hayata geçirilmesine ihtiyaç var derken, ABD Başkanı Joe Biden teşvik paketi konusunda tüm taraflarla çalışmaya hazır
olduğunu belirtti. Bununla birlikte teşvik paketinin tetikleyeceği harcamalar ABD istihdam piyasasına destek olacağını ifade den Yellen,
yardım paketinin enflasyona neden olabileceği riskini düşünmelerinin gerekli olduğunu, ancak bu risk ile başa çıkabilecek araçlarının
bulunduğunu söyledi.
Cuma günü TCMB başkanı Naci Ağbal’ın açıklamaları Türk Lirası’nda değer kazanımının artışında etken oldu. Ağbal, "Uzun süre faiz
indirimini gündeme almamız olası görünmüyor" ifadelerini kullandı. Ocak enflasyonunun tahminlere yönelik yukarı yönlü riskleri
gösterdiğini belirten Ağbal yabancı merkez bankaları ile swap anlaşması yapma planının da olmadığını ifade etti. Ağbal açıklamalarında
ayrıca “Merkez Bankası olarak kalıcı fiyat istikrarını sağlamak en önemli vazgeçilmez görevimiz. Bu bakımdan enflasyonu kademeli
olarak düşürmek suretiyle 2023 yılında yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması ve kalıcı bir fiyat istikrarının oluşturulması şu anda en
önemli önceliğimiz” ifadelerini kullandı.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, “Ekonominin yeteri kadar toparlanması durumunda politika yapıcıların parasal ve
mali desteğin kademeli olarak çekileceğinin güvencesini vermesi gerekiyor” dedi. Lagarde, Fransa BFM televizyonuna yaptığı
açıklamada “Özel sektöre sunulan finansal koşullar daha önce hiç bu kadar cazip ve ucuz olmamıştı. Kriz sürdüğü sürece böyle kalmasını
sağlamamız gerekli” ifadelerini kullandı. Pandemi geride kaldığında ve ekonomiler açılmaya başladığına mali ve parasal desteğin aniden
durmaması gerektiğini anlatan Lagarde “Elbette teşvikten çıkış yapmamız gerekcek ancak bunun yumuşak olması gerekiyor”
değerlendirmesini yaptı.
Küresel hisse senetleri Yellen’ın güçlü teşvike destek veren açıklamalarıyla yeni haftaya rekoru genişleterek başlattı, dolar ise cuma
günkü kayıplarının ardından yatay seyrediyor. Borsa İstanbul’da da bugün yükselişle güne başlangıç yapılmasını bekliyoruz.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi geçen Cuma gününü %0.50
düşüşle 1.527 seviyesinde tamamladı. 27.9
milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği
günde bankacılık endeksi %1.15, sanayi
endeksi ise %0.12 düşüş yaşadı.
Gün boyunca dar bir bantta ve dalgalı bir
seyir izleyen Bist-100 endeksi, bankacılık
hisselerinde gözlenen satışlarla gün
ortasından sonra artan satış eğilimiyle
birlikte 1.527,00- 1.550,00 bandında
hareket etti.

Teknik Analiz:
Güne yine yükselişle başlayan endeks haftayı 1.525 desteği üzerinde
tamamladı. Endekste bugün 1.525 üzerinde hareketlerin sürmesi durumunda
1.545 ve 1.565 direnç seviyeleri 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
Dirençler: 1.545 / 1.565 / 1.595

Yerli yatırımcı ilgisinin Ocak ayında da
artmaya devam ettiği Borsa İstanbul’da
paylar yurtdışı borsaların yatay hafif satış
yönlü eğilimiyle birlikte Cuma günü yukarı
yönlü hareketlerin öğleden sonraki zaman
diliminde zayıf kaldığını gördük. Endekste
yukarı yönlü hareketin devamı için bu hafta
1.545 üzerinde tutunma sağlanması
gerektiğini düşünüyoruz.
Haftanın ilk gününde ABD’de mali teşvik
beklentilerinin
Yellen
açıklamalarıyla
desteklenmesi sonrası oluşan olumlu hava
ile endekste yükseliş yönlü hareketlerin
oluşmasını bekliyoruz.
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Günün Gelişmeleri
Şubat ayı vadeli kontrat geçen Cuma gününü
%1.84 düşüşle 1.613 seviyesinde tamamladı.
Yurtdışında Asya piyasalarında ve ABD
vadeli endekslerindeki karışık seyirle birlikte
Cuma günü kontratın güne hafif yükselişle
başlanmasının ardından 1.655 seviyesine
kadar yükselişler yaşandı fakat kapanışa
yakın ve akşam seansında satıi eğilimi hız
kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde 1.655’e kadar yükseldikten gelen
satışlarla haftayı düşüşle tamamladı. Kontratta 1.608 Fibo. 23.6 destek
seviyeleri üzerinde kalınması durumunda tepki alımları gelebilir. Bu durumda
1.623 ve 1.650 test edilebilir. Gün içinde 1.608 altına geçilebildiği takdirde
1.585-1.558 seviyelerine doğru hareketlerin devamı gelebilir.
Destekler: 1.608/ 1.585 / 1.558
Dirençler 1.650 / 1.665 / 1.689

Yurtdışı borsalarda mali teşvik ve aşı
gelişmeleri risk iştahına imkan vermeye
devam ediyor. Açıklanan şirket bilançolarının
da
beklentilerin
üzerinde
sonuçlar
getirmesiyle riskli varlıklarda yukarı yönlü
eğilim kısmen de olsa dün devam ediyor.
ABD mali teşvik paketi için görüşmeler bu
hafta olacak. Kontratta ise dar bir bantta ve
akşam seansında aşağı yönlü seyirde
fiyatlamalar yaşandı.
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Özellikle mali teşvik beklentilerine bağlı
gelişmeler haftanın ilk işlem gününde
yakından izlenmeye devam edilecek.
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Günün Gelişmeleri:
Şubat ayı vadeli kontrat geçen Cuma
gününü %1.56 düşüşle 7,1025 seviyesinde
tamamladı.
Türk Lirası’nda devam eden güç kazanımı
eğilimi geçen hafta 2020
beklentilere göre
yüksek gelen enflasyona rağmen Cuma
günü de devam etti. Spot kur 7.03
seviyesinin bir miktar altına kadar düşüş
yaşarken kontratta da 7.0930 seviyesi test
edildi.

Teknik Analiz:
Cuma gününe düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde aşağı yönlü eğilimini
sürdürdü. Kontratta aşağı yönlü hareketlerin devamı durumunda 7.09 ve
7.0500 destek seviyeleri yeniden söz konusu olabileceği gibi geçen sene
Mayıs’tan gelen trend direnci 7.17 üzerinde yükseliş hareketinin görülmesi
durumunda ise 7.20 ve 7.23 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 7.0900 / 7.0500 / 7.0300
Dirençler: 7.1300 / 7.1700 / 7.200

TCMB başkanı Naci Ağbal’ın enflasyonla
mücadelede
sıkı
para
politikasının
devamına işaret eden açıklamaları, Avrupa
Birliği’nin yaptırımları rafa kaldırdığını
açıklaması yurtdışından gelen bazı olumlu
raporların
Türk
Lirası’nın
değer
kazanımında etkenler olmakta. Açıklanan
enflasyon sonuçları tüketim talebinin
devam etmesi ve gıda fiyatları ile yükseliş
yaşasa da TL’de güçlü seyir devam ediyor.
Kontratta ksıa vadeli yükselişler yeniden
satış
baskısıyla
karşılaşabilir.
Son
günlerde siyasi gelişmelerin bir miktar
yakından
takip
edilmesi
gerektiği
söylenebilir.
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Günün Gelişmeleri:
Altın kontratı, geçen Cuma günü %0.84
yükselişle
1.812,05
Dolar
seviyesinde
tamamladı.
Spot ons Altın Cuma günü 1.800 dolar
psikolojik seviyenin üzerine yükseldi. Dolarda
gerileme ve ABD istihdamında beklenenden
daha yavaş büyüme gösteren veriler ek
finansal destek ihtiyacını destekledi.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlangıç yapan kontrat gün içerisinde ABD piyasalarında
tahvil faizlerindeki gerileme ve Dolar endeksinin geri çekilmesiyle seansı
yükselişle tamamladı. Yükselişin devam etmesi halinde 1.820 ve üzerine
geçilebilirse 1.845 direnç seviyeleri test edilebilir. Yükselişlerin 1.820 altında
kalması durumunda ise 1805 ve 1790 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1805 / 1790 / 1775
Dirençler: 1820 / 1845 / 1855

Geçen Cuma ABD'de tarım dışı istihdam artışı
Ocak ayında ılımlı bir şekilde toparlandı ve
önceki aydaki iş kayıpları düşünülenden daha
derin oldu. Bununla birlikte ABD Temsilciler
Meclisi,
Kovid-19
salgınıyla
mücadele
kapsamında ABD Başkanı Joe Biden'ın
önerdiği 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin
önünü açan bütçe düzenlemesine onay verdi.
Böylece, Kovid-19 salgınıyla mücadele
kapsamında Biden'ın önerdiği 1,9 trilyon
dolarlık
ekonomik
destek
paketinin
Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan
geçirilebilmesinin önü açıldı.
Bu durum Altın fiyatları için enflasyon
beklentilerindeki artış nedeniyle artış yönünde
beklenti oluşturabilir.
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EKIZ: 08/02/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması", "Emir İptalinin,
Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite
Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih
07/05/2021'dir."
DIRIT: 08/02/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması", "Emir İptalinin,
Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite
Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri
uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih
07/05/2021'dir."
PEGYO.E ve TURGG.E paylarında 08/02/2021 tarihli işlemlerden
işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

(seans başından) 22/02/2021 tarihli

ALMAD: Çan Termik Santrali ile 2 milyon tonluk uzun vadeli kömür satışı için çerçeve anlaşması imzaladı.

