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PİYASALARIN RİSKLİ VARLIKLARA İLGİSİ SÜRÜYOR
Hafta başında karışık hareketler gösteren, endeksler bazında düşüş ve yükselişler yaşanmasının ardından ABD hisse senetleri Salı günü
yükseldi. Nasdaq, ABD tahvil getirilerinin gerilemesi ve yatırımcıların bir süredir sattığı teknoloji hisse senetlerini yeniden toplamasıyla
önceki seanstan kaynaklanan kayıpları telafi ederek yaklaşık % 4 yükseldi. Tesla Inc, neredeyse bir yılda en çok sıçramayı yaşarken,
Amazon.com Inc ve Microsoft Corp ise beş haftanın en büyük günlük yükselişlerini yaşadı. Teknoloji hisseleri, artan getirilerin yüksek
değerlemelerine ilişkin endişeleri artırmasıyla son haftalarda keskin kayıplar yaşamaktaydı. Nasdaq, 4 Kasım'dan bu yana en büyük
günlük yükselişini kaydetti. Dow Jones ise gün içi rekor bir rekor kırdı ancak kapanışta önceki yükselişlerinden geri çekildi. Ekonomi
salgından kurtulma belirtileri artarken iyi giden bir görüntü verdikçe ürün ve hizmetleri talep gören, döngüsel olarak bilinen ve küçük
sermaye hisseleri bu yıl daha iyi performans gösterecek görüntüsü veriyor. Teknoloji hisseleri de muhtemelen yılı daha yüksek seviyede
bitirecek ancak geçen yılki rallide olduğu gibi lider olmayabilir.
Petrol ve kamu hizmeti şirketlerinin hisselerindeki artışın madencilik sektörü hisselerindeki kayıpları karşılamasına yardımcı olmasıyla
Avrupa hisse senetleri Salı günü yükseldi. Hızlı aşı uygulamalarının ardından tahvil getirilerinde sıçrama yaşanırken kıtanın borsaları
baskı altına girdi ve büyük ABD koronavirüs yardım paketi, enflasyonda potansiyel bir artışla ilgili endişeleri körükledi. Yine de büyük
Avrupa endeksleri, teknoloji ağırlıklı ABD’deki benzerlerinin bazılarından daha iyi sonuç verdi.
Dün gelen veriye göre 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2020'nin dördüncü
çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 düştü. Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine
göre ise yüzde 4,9 geriledi. İstihdam, 2020'nin dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla AB’de yüzde 0,4, Euro Bölgesi'nde de yüzde
0,3 arttı.
Ayrıca dün Türkiye ile ilgili bir kuruluştan daha güncellenmiş tahminler geldi. OECD, 2021 dünya büyüme beklentisini yüzde 5,6'ya
çıkarırken, Türkiye için büyüme beklentisini iki katından fazlaya çıkartarak yüzde 2,9'dan 5,9'a güncelledi. Türkiye, Çin ve Hindistan'da
ekonomik aktivitenin güçlü mali önlemler ile inşaat ve imalat sektöründeki toparlanma sayesinde salgın öncesi seviyeler ulaştığını belirten
kurum, Türkiye ve Hindistan özelinde ise yükselen emtia fiyatlarının enflasyonu tetikleyebileceğinin altını çizdi.
Wall Street endeksleri bu sabah vadeli işlemlerde düşerken, Asya endeksleri Çin borsası öncülüğünde genel olarak artıda. Çin’de “Milli
Takım” olarak bilinen devlet destekleri fonların alıma geçerek piyasalara müdahale etmesine rağmen CSI 300 endeksi dün günü %2’nin
üzerinde kayıpla tamamladı. Endeks, sadece 14 günde şubat ayında gördüğü 13 yıllık zirve seviyesinden %14 aşağı geldi. Çin endeksleri
bu sabah yükselişte hareket ediyor. Endeksin de güne pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
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Endeks önceki işlem gününü %1.23 yükselişle 1.549,15 seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 26,1 milyar TL oldu.
Bankacılık endeksi %0.45, sanayi endeksi %1.05 yükseliş yaşadı. Dün ABD tahvil faizlerindeki yükselişin durması ve düşüşe
doğru yönlenmesi, yatırımcıların hisse rotasyonu işlemlerine ara vermesiyle genel risk iştahındaki artış ve TL’deki değer
kazanımıyla birlikte endekste de yükselişler etkili oldu. Haftanın üçüncü işlem gününde yine tahvil getirileri yine takip edilecektir.
Günü yine 1.525 seviyesi üzerinde kapatabilen endekste bugün bu seviye üzerinde tutunma devam ederse 1.555 ve 1.565
seviyeleri test edilebilir. Global risk iştahında düşüş eğilimi devam ederse 1.533 ilk desteği altına geçiş oluşursa 1.525 sonraki
destek olarak izlenecek. 1.508 ve 1.485 destek seviyeleri yeniden takibimizde olacak.
Destekler: 1.533 / 1.525 / 1.508
Dirençler: 1.555 / 1.565 / 1.572
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Nisan vadeli kontrat dün günü %2.32 yükselişle 1.651,50 seviyesinde tamamladı. Güne yükselişle başlayan kontrat
devamında yurtdışı piyasalarda riskli varlıklarda yaşanan yukarı yönlü hareketlerle yükseldi. Yurt dışı piyasalarda ABD teşvik
paketinin onaylanması sonrası haftanın ikinci işlem gününde Avrupa ve ABD seanslarında endekslerde yukarı yönlü
hareketler gözlendi. ABD endekslerinde Nasdaq, teknoloji hisselerine gelen alımlarla sert yükseldi. Bugün 1.635 ilk destek
olarak izlenecek. Altına geçilememesi halinde buradan alımlar gelebilir. Bu durumda 1.665 direnci bugün takip edilecek. Gün
içinde 1.635 ilk desteği altına geçilebildiği takdirde ise 1.620 ve 1.608 seviyelerine doğru hareketlerin devamı gelebilir. 1.665
aşılabilirse 1.690 seviyesi test edilebilir. Bugün tahvil faizlerinin görünümü yön için yine belirleyici olacak.
Destekler: 1.635 / 1.620 / 1.608
Dirençler: 1.665 / 1.690 / 1.720
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Mart ayı vadeli kontrat haftanın ilk işlem gününü %1.21 düşüşle 7.6861 seviyesinde tamamladı. ABD tahvil faizlerindeki
yükselişin durulması sonrası TL’de yaşanan değer kazanımı spot kurun yukarı yönlü hareketinde etken oldu. Bu bağlamda
kontratta da dün düzeltmeler yaşandı. Kontratta bugün ABD 10 yıllık tahvil ihalesi sonrası GOÜ ülke para birimlerinde Dolar’a
karşısında zayıflık devam ederse Fibo. 50 7.80 direnci ilk olarak izlenecek. Üzerine geçilebilirse 7.88 ve 7.93 seviyeleri
hedeflenebilir. Olası geri çekilmede 7.66 ilk destek seviyesi altına geçilirse 7.61 ve 7.55 seviyeleri test edilebilir. Bugün tahvil
faizlerindeki hareketler yakından izlenmeye devam edilecek.
Destekler: 7.6600 / 7.6100 / 7.5500
Dirençler: 7.8000 / 7.8800 / 7.9300
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Nisan vadeli kontrat geçen günü %1.90 yükselişle 1.721,65 seviyesinde tamamladı. ABD tahvil getirilerindeki gerileme ve zayıf
dolar etkisiyle Salı günü ons altın % 2'den fazla yükseldi ve bir önceki seanstaki dokuz ayın en düşük seviyesinden güçlü bir
toparlanma sergiledi.Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde yukarı yönlü hareket eden spot ons Altın’la birlikte seansı
yükselişle tamamladı. Bugün yükselişin devamı için 1.726 Dolar üzerini görmek gerekecek. Hareketlerin bu seviye altında
kalmaya devam etmesi durumunda ise 1.715 -1.706-1.696 destek seviyeleri test edilebilir. Tahvil ihalesinin bugünkü görünümü
altın fiyatları için izlenecek. Bugün ABD enflasyon verisi ons Altın fiyatlarında hareketliliği artırabilir.
Destekler: 1.682 / 1.675 / 1.663
Dirençler: 1.726 / 1.735 / 1.742
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YKSLN: STRONQ.14 isimli, yüksek sertlikte çalışan sıcak iş takım çeliği ürünü ile ilgili numune, test ve AR-GE çalışmaları
tamamlandığını, 09.03.2021 tarihinde marka tescil/patent başvurusu yapıldığını açıklamıştır. 1 Mayıs 2021 – 30 Haziran
2021 tarihlerinde STRONQ.14 isimli bu yeni ürünün satışına başlanacaktır.
IZTAR.E paylarında 10/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar
brüt takas uygulanacaktır.
SONME.E payları 10/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek
fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
NTHOL: Finansal tabloların yayımlanması için SPK'dan 15 gün ek süre talep etti.
TATGD: kapasite artırımı yatırımları ile ilgili yatırım teşvik belgesi başvurusu yaptı.

