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GÜVERCİN POWELL İLE YURTDIŞI ENDEKSLERDE YÜKSELİŞ KALDIĞI YERDEN DEVAM
Dün küresel piyasalarda endekslerin genel olarak yükseliş yönünde hareket ettiği gözlendi. ABD ve Avrupa’da endeksler günü pozitif
tarafta tamamlarken yurtiçinde yabancıların çıkışlarının etkisiyle endekste bankacılık sektörü öncülüğünde satış baskısı gözlendi ve
böylece dış piyasalardan negatif ayrışma yaşandı. Dün Powell’ın ikinci sunumu da piyasalarca takip edildi. Powell benzer açıklamaları
yaparken bu açıklamalar sonrası gün içerisinde %1.43’ekadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.38 seviyesine kadar geri geldi.
FED başkanı Jerome Powell’ın yorumları enflasyon endişelerini yatıştırdıktan sonra, teknolojiyle ilgili hisse senetlerindeki satışların
azalması ve döngüsel hisselere dönüşün devam etmesi nedeniyle Wall Street hisseleri Çarşamba günü yükseldi. Seansın ilk saatlerinde
% 1,3'e varan düşüşle işlem gören Nasdaq endeksi, öğleden sonra yeniden yükselişine devam ederek günü yükselişle kapattı. Dow
Jones ise seansın başlarında yaşadığı yeni yüksek seviye ile rekor kırdı. Powell Çarşamba günü milletvekillerine verdiği demeçte, merkez
bankasının enflasyon hedeflerine ulaşmasının üç yıldan fazla sürebileceğini söyledi. Bu açıklama, Fed'in, salgın sonrası fiyat artışlarının
ötesine bakmayı ve faiz oranlarını uzun süre değiştirmeden sabit bırakmayı planladığının bir işareti olarak yorumlanmalı. Sonuç olarak
borsayı yönlendiren şeyler, mali teşvik, güvercin Fed, güçlü gelen şirket karları ve aşı uygulamalarının devam etmesi olarak sıralanabilir.
Bu gelişmeler şirket hisselerine olan ilginin devamını sağlıyor.
Ekonomik toparlanmadan yararlanmaya hazırlanan sektörlerin dün gelen güçlü Almanya büyüme verileriyle desteklenmesi üzerine
Avrupa hisseleri Çarşamba günü yükseldi, ancak enflasyondaki olası artış ve yüksek hisse senedi değerlemelerine ilişkin endişeler
kazançları kontrol altında tuttu. Avrupa'nın en büyük ekonomisinin dördüncü çeyrekte % 0,3 oranında beklenenden daha güçlü bir şekilde
büyüdüğünü gösteren verinin içeriği ihracatların yükseldiğini ve sağlam inşaat faaliyetlerinin etkisini gösterdiği için STOXX 600 % 0,5
oranında yükselirken, Almanya DAX % 0,8 arttı. Piyasalar son zamanlarda yüksek değerlemeler nedeniyle düşse de yatırımcılar, Avrupa
ekonomileri yavaşça yeniden açıldıkça ve kazançlar iyileştikçebu değerlemelerin doğru yeri gösterdiğine inandıkça yükseliş eğilimlerinin
sürdüğünü görmeye devam edebiliriz.
Bu arada FED Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı güvercin açıklamalar, ABD dolarını Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda doları da
dahil olmak üzere emtia bağlantılı para birimleri karşısında üç yılın en düşük seviyelerine çekerek reflasyon ve enflasyon korkusuna
ilişkin beklentileri güçlendirdi. Gevşek finansal koşullar, mali teşvik vaadinin sürmesi ve COVID-19 aşısının piyasaya sürülmesi, reflasyon
ticaretinden para kazandırırken bu durum ekonomik faaliyette olduğu kadar enflasyonda da bir yükselişe işaret ediyor. Emtialarla
bağlantılı olanlar gibi küresel ticaretteki toparlanmadan fayda sağlaması beklenen para birimleri, koronavirüs salgınından kurtulma
yolunda ilerleme kaydeden İngiltere gibi toparlanma yolunda ilerleyebilir.
Ayrıca bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme tahminini yüzde 3.5'ten yüzde 4'e yükseltti.
Ekonominin 2020 yılında yüzde 1.1 büyüyeceğini öngören kurum 2022 büyüme tahminini ise yüzde 4'ten yüzde 5'e çıkardı.
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Endeks önceki işlem gününü %2.3 düşüşle 1.483,02 seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 33,7 milyar TL oldu.
Bankacılık endeksi %2.94, sanayi endeksi %2.43 düşüş yaşadı. Yurtdışı piyasalarda dün riskli varlıklar lehine hareketler
yaşansa da endeksin tahminen siyasi gelişmelerle negatif ayrıştığı gözlendi. Yabancıların yine çıkışta olduğu günde bankalarda
satışlar yoğun seyretti. Dün 1.508 desteği altında kapanış olması teknik açıdan olumsuz. Bugün bu seviye üzerine geçilemezse
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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Şubat vadeli kontrat dün günü %1 düşüşle 1.576,50 seviyesinde tamamladı. Avrupa’da ve ABD’de piyasaların pozitif
görünümüne ters olarak endeks sert düşüş gösterirken kontratta da bu eğilim devam etti. Güne düşüşle başlayan kontrat
1.585 seviyesinde açıldıktan sonra gün içinde 1.562 en düşük seviyesini gördü. Akşam seansında ise bu kayıpların bir
kısmının geri alındığı gözlendi. Bugün 1.585 ilk direnç olarak izlenecek. Bu seviye üzerinde geçilememesi halinde düşüşün
devamı gelebilir. Bu durumda 1.555 desteği bugün ilk olarak takip edilecek. Gün içinde 1.555 ilk desteği altına geçilebildiği
takdirde ise 1.534 seviyelerine doğru hareketlerin devamı gelebilir. 1.585 aşılırsa 1.608 ve 1.635 test edilebilir.
Destekler: 1.555 / 1.534 / 1.525
Dirençler: 1.585 / 1.608 / 1.635
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2020

Şubat ayı vadeli kontrat geçen günü %2.13 yükselişle 7.2414 seviyesinde tamamladı. Türk Lirası, dün güç kaybı yaşamaya
devam ediyor. Yurtiçinde yaşanan siyasi gelişmeler yanında Dünya genelinde artan enflasyon endişeleriyle GOÜ para
birimlerinin genelinde Dolar’a karşı zayıflık Türk Lirası’nı olumsuz etkiliyor. Dün 7.09 üzerinde tutunan kontratta TL’deki değer
kaybının devamı için 50 günlük hareketli ortalama 7.35 izlenmeli. Kontratta bugün tekrar aşağı yönlü hareketler gözlenmesi
durumunda 7.20 ve 7.10 destek seviyeleri söz konusu olabileceği gibi yükselişin devamına ilişkin hareketlerde ise 7.35 öncesi
7.2980 direnci izlenmeli. Burası aşılırsa 7.35 ve üzerinde 7.39 seviyeleri yeni hedefler olabilir.
Destekler: 7.0300 / 7.0000 / 6.9700
Dirençler: 7.1200 / 7.1490 / 7.1680
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Şubat vadeli kontrat geçen günü %0.40 düşüşle 1.800,15 seviyesinde tamamladı. Altın, dün ilk etapta % 1'den fazla düşüşün
ardından, Jerome Powell'ın güvercin yorumlarının da yardımıyla kayıplarını azalttı, ancak artan ABD Hazine getirileri bir
enflasyon koruması olarak cazibesini azalttığı için Altın’ın yükseliş gücü zayıf kaldı.Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde
karışık seyreden spot ons Altın’la birlikte seansı düşüşle tamamladı. Yükselişin devam etmesi 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 1.790 Dolar seviyesi altında kalması durumunda ise 1.783 -1.770 destek bölgesi test edilebilir.
Destekler: 1790 / 1783 / 1770
Dirençler: 1810 / 1815 / 1830
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KONTR: Bağlı ortaklık şeklinde Controlmatic Tashkent unvanlı şirketi kurdu.
OZRDN.E payında 25/02/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi", "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 24/05/2021'dir.
MMCAS.E payında 25/02/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması", "Emir İptalinin,
Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin
Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/05/2021'dir."
SAYAS.E payında 25/02/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem
Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/03/2021'dir."
KRGYO.E,KRTEK.E ve TMPOL.E paylarında 25/02/2021 tarihli işlemlerden
işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

(seans başından) 11/03/2021

tarihli

VERUS: Verusaturk Girişim'in %25 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Golive Yazılım Hizmetleri, Montag Yazılım'ın
yüzde 50,1 payını 10 milyon TL bedelle satın aldı.

