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PİYASALARDA BUGÜN GÖZLER ABD’DE

Bu haftanın kritik gelişmelerinden ilki olan Janet Yellen’ın senatodaki onay konuşması dün gerçekleşti. Öncesinde haber
kaynaklarında yer alan ifadelerin Yellen’ın konuşmasında yer aldığı gözlendi. ABD'nin yeni Hazine Bakanı olan Janet Yellen,
Senato'da yaptığı konuşmada, "ABD zayıf dolar hedeflememeli, başkalarının da bunu yapmasına engel olmalıyız. Doların değeri
piyasada belirlenmeli" dedi. Yellen ayrıca "Ekonomiyi yeniden inşa etmeliyiz, ABD'nin rekabet gücünü artırmalıyız" şeklinde konuştu.
Teşvik paketini hazırlarken ABD'nin büyük borç yükünün farkındaydık diyen Yellen, "Faiz oranları bu kadar düşükken en akıılıca
davranış büyük oynamak. Ekonomistler her zaman aynı fikirde değiller, ancak şu anda bir fikir birliği var ve daha fazla adım
atılmazsa ekonomide uzun dönemli hasar oluşabilir. Başkan Biden, salgın süresince vergileri artırmak istemiyor. Teşvikleri hızlıca
sağlamak istikrar için son derece kritik" ifadelerini kullandı. Yellen’ın konuşmasında Çin’e vurgu yapması ise Trump yönetiminden
sonra Biden yönetiminin de Çin’e karşı benzer politikaları sürdüreceğine işaret ediyor. Çin arasındaki çekişme konusunda Yellen,
"ABD, Çin'in zarar verici aktivitelerine karşı hazırlıklı olmalı. Yaptırımlar siber güvenlik ve diğer saldırılara karşılık vermede kritik bir
araç. Yaptırım politikasını hızlıca gözden geçirmeye başlayacağım" dedi. ABD'nin ekonomiyi canlandırmak ve büyük bir teşvik
paketiyle uzun vadeli yaralara karşı kendini korumak için büyük davranması gerektiğini söyleyen Yellen, "Önümüzdeki birkaç ay
içinde aşıyı dağıtmak, okulları yeniden açmak, devletlerin itfaiyecileri ve öğretmenleri işte tutmasına yardımcı olmak için için daha
fazla yardıma ihtiyacımız olacak. Ayrıca işsizlik sigortası kontrollerinin hala devam ettiğinden emin olmak için daha fazla kaynağa
ihtiyacımız olacak ve bu durumdaki ailelere yardım etmeliyiz" şeklinde konuştu.
Avrupa’da ise Almanya’nın koronavirüs karantina önlemlerinin 14 Şubat’a kadar uzatılması, kazançlara ve ekonomik büyümeye
ilişkin endişeleri artırdığından, Avrupa borsaları Salı günü düştü, perakendeciler, seyahat ve bankacılık hisse senetlerinde düşüşler
yaşandı. Almanya’da DAX endeksi, ZEW ekonomi araştırma enstitüsünün anketinin Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki yatırımcı
duyarlılığının Ocak ayında beklenenden daha fazla arttığını göstermesine rağmen % 0,2 düştü. Ekonomik büyüme beklentileri virüs
gelişmeleriyle potansiyel olarak baskı altına girerken, 2021’de Avrupa için kazançlar üzerinde oluşan aşağı yönlü baskı beklentisi
de risk iştahının düşüş yaşamasında etkili oluyor.
ABD’de dün Hazine Bakanı adayı Janet Yellen, ülke ekonomisinin salgın kaynaklı bir çöküşten kurtulmasına yardımcı olmak için
milletvekillerinin huzurunda güçlü bir mali yardım paketini savunmasının akabinde Wall Street'in ana endeksleri Salı günü yükseldi.
Yellen’ın onay konuşmasında büyük bir paketin faydalarının daha yüksek bir borç yükü maliyetinden ağır bastığını söylemesi
yükselişlerde etkili oldu. Bugün göreve başlayacak olan Joe Biden, geçtiğimiz hafta ekonomiyi canlandırmak ve aşı dağıtımını
hızlandırmak için 1.9 trilyon dolarlık bir teşvik paketi önerisi ise piyasaların risk iştahını yüksek tutan bir diğer gelişme olarak
izlenmeye devam ediliyor. Ayrıca ABD’de bilanço sezonu devam ederken, Bank of America dördüncü çeyrek kar tahminlerini de
aştı.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ikinci işlem
gününü
%0.53
yükselişle
1.565,01
seviyesinde tamamladı. 34,3 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %0.33, sanayi endeksi
ise %0.32 değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks, gün içerisinde 1.578 seviyesini gördü
ve günü buradan bir miktar geri çekilme yaşasa da yükselişle noktaladı.
Endekste yaşanılan yükselişin sürmesi durumunda 1.575 ve 1.585
destek seviyeleri test edilebileceği gibi geri çekilme hareketleri
durumunda ise 1.545 ve 1.520 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Geçen
yıl Ekim ayından gelen yükseliş trendinin devam ettiğini izliyoruz.
Destekler: 1.545 / 1.520 / 1.508
Dirençler: 1.575 / 1.585 / 1.590

Endekste dün yine yukarı yönlü eğilimin
devam ettiğini izledik. Yurtdışı piyasalarda
Janet Yellen konuşması öncesi mali teşvik
gelişmeleriyle gözlenen olumlu hava Borsa
İstanbul’a da yansıdı. Bu bağlamda gün
içinde 1578,30 ile yeni tarihi bir seviye
görülmüş oldu.
Dün Janet Yellen’ın
konuşmasında güçlü teşvik hamleleri
yapılmasına destek çıkması ve Biden’ın 1.9
trilyon Dolar’lık destek paketi sözü ABD
endekslerine olumlu yansıdı. Bugün ise
Joe Biden’ın ABD başkanlık koltuğuna
oturacağı gün olarak tarihe geçecek.
Bugün gerçekleşecek yemin töreni öncesi
ve sonrasında oluşabilecek olumsuzluklara
karşı yüksek seviyede önlemler alındı. Bu
gelişmeye ilişkin olası stres artışları riskli
varlıklar üzerinde dalgalanma yaratabilir.
Gözler ayrıca bilançolarda olacak.
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Günün Gelişmeleri
Şubat ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.47
düşüşle
1.711,50
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat 1.723 seviyesine kadar yükseldikten sonra
düşüşe yöneldi ve günü ekside noktaladı. Kontratta yükselişin sürmesi
durumunda 1.725 ve burası aşılabilirse 1.780 direnç seviyelerini test
edebilir. 1.725 direnci altında tutunma ile geri çekilme görmemiz
durumunda ise 1.690 ve 1.674 destek seviyelerini takip edeceğiz
Destekler: 1.690 / 1.674 / 1.630
Dirençler: 1.725 / 1.780 / 1.810

Dün endekste sanayi sektörü hisseleri ile
bankacılık hisselerinden de gelen
destekle kontratta yukarı yönlü eğilimin
etkili olduğu gözlendi fakat bir süredir
geçilemeyen 1.723 direncinin tekrar
çalıştığı ve gün sonuna yakın satış
baskısının yaşandığı gözlendi. Endekste
devam eden yukarı yönlü potansiyele
bağlı olarak kontratta içinde bulunulan
yükseliş kanalı içerisinde yukarı yönlü
hareketlerin
devamı
beklenebilir.
Piyasalarda bugün Joe Biden’ın yemin
töreni ve virüs konusundaki gelişmeler ön
planda kalmaya devam ediyor. Fakat yurt
içi piyasalardaki yüksek risk alma eğilimi
yurtdışı fiyatlamasından daha olumlu bir
performansı ortaya koymakta. Bu açıdan
devam eden yükseliş trendi ve kanalı
içerisindeki
hareketleri
izlemeyi
sürdürüyoruz.
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Günün Gelişmeleri:
Ocak ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ilk işlem gününü %0.41 düşüşle
7.4849 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde genel olarak aşağı yönlü bir
seyir izledi ve günü düşüşle tamamladı. Kontratta yukarı yönlü
hareketlerde 7.52 ve 7.55 direnç seviyeleri söz konusu olabileceği gibi
7.52 altında satış hareketinin görülmesi durumunda ise 7.4750 ve 7.45
destek seviyelerini takip edeceğiz.

Güne yatay başlayan spot kur 7.48
seviyesi üzerini test ettikten sonra
yeniden geri çekildi. Dolar endeksi 90.80
seviyeleri yakınında güç kazanma eğilimi
gösterse de geri çekilirken, TCMB’den
gelecek karar beklentisi ile dış
ilişkilerdeki düşük tansiyon TL’deki
nispeten güçlü görünümün korunmasını
sağlıyor. Bu bağlamda kontratta da dün
7.51 seviyesi test edildikten sonra geri
çekilmeler etkili oldu. Yeni günde TL’de
güçlü bir zayıflama beklentisi içerisinde
olmadığımızdan
kaynaklı
olarak
kontratta zaman zaman gözlenecek
yükselişlerde yeniden geri çekilmelerin
oluşabileceğini düşünüyoruz.

Destekler: 7.4750 / 7.4500 / 7.4100
Dirençler: 7.5200 / 7.5500 / 7.5800
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Günün Gelişmeleri:
Şubat ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
ilk işlem gününü %0.33 yükselişle
1.839,30 seviyesinde tamamladı.
Dolar dün bir miktar baskı altında
kalırken, spot ons Altın Salı günü
yükselişini sürdürdü ve daha fazla
teşvik beklentisi, enflasyona karşı
paranın değer koruması olarak Altın’ın
talebini kısmen de olsa artırdı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlangıç yapan kontrat gün içerisinde ABD piyasalarında
Janet Yellen’ın konuşma beklentisiyle günü hafif artıda tamamladı.
Yükselişin devamı durumunda 1848 ve kırılırsa 1859 direnç seviyeleri
test edilebileceği gibi tepki satışları yaşanması durumunda ise 1832 ve
1825 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1832 / 1825 / 1815
Dirençler: 1848 / 1859 / 1866

ABD'nin yeni Hazine Bakanı Janet
Yellen, Senato'da yaptığı konuşmada,
"ABD zayıf dolar hedeflememeli,
başkalarının da bunu yapmasına engel
olmalıyız. Doların değeri piyasada
belirlenmeli" dedi. Ayrıca Yellen, "Faiz
oranları bu kadar düşükken en akıılıca
davranış destek konusunda büyük
oynamak açıklamasını yaptı.Böyle bir
algı ile Altın fiyatlarında yukarı yönlü
eğilimin devamı görülebilir. Bugün ise
Biden’ın
yemin
törenine
ilişkin
gelişmeler yakından izlenecek.
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KONTR: Yabancı bir müşterisi ile 33-11kV mobil trafo merkezi yapımı işi için toplam bedeli, 2.018.250,00,- ABD
Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
MNDRS: Bağlı ortaklıkları Akça Enerji ve Tan Elektrik ile devralma yoluyla birleşme işlemi için EPDK'ya başvurdu.
KLMSN: Yatırım teşvik belgesi tutarı 49 milyon TL'den 67,6 milyon TL'ye çıkarıldı.
GUBRF: Söğüt Altın Madeni Projesi ile ilgili kamuoyu ile paylaştığı bilgiler Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv
Raporlama Komisyonu (UMREK) tarafından da teyit edildi.

