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RİSKLİ VARLIKLARDA KAR SATIŞLARI GÖZLENİYOR..

TCMB dün faizlerde değişiklik yapmadığını açıkladı. Genel piyasa beklentisine paralel gelen karar ile birlikte toplantım etnine
baktığımızda güçlü sayılabilecek sözlü yönlendirmeye yer verildiği gözlendi. Karar metninde, “Kurul, 2021 yılsonu tahmin hedefini
dikkate alarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası
duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesine karar vermiştir” değerlendirmesi yapıldı. Bu açıklamada yapılan vurgu ile
TCMB’nin yakın bir zamanda faiz indirimi yapabileceğine ilişkin beklentiler köreltilmiş oldu. Metnin devamında enflasyonda kalıcı
düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler gözlenene kadar gerekirse ilave parasal sıkılaşma yapılacağı ifade edildi.
Bu açıklamaların enflasyon konusunda TCMB’nin kararlı duruşunun sürdüğüne işaret ediyor. Türk Lirası, Merkez Bankası’nın uzun
müddet sıkı duruşun sürdürüleceği yönündeki mesajlarının ardından Dolar karşısında yüzde 1'e varan değer kazancı yaşadı ve
7.40 seviyesinin altını gördü ve 200 günlük hareketli ortalamayı yeniden test etti.
Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre yurt dışı yerleşikler 15 Ocak haftasında hisse senetlerinde alım yaparken, tahvillerde
satış yaptı. Yabancıların son TCMB politikaları ve jeopolitik risklerin düşük kalmasıyla hisse senetlerine olan ilgisinin devam ettiğini
görüyoruz.
Dün ayrıca Avrupa Merkez Bankası (AMB)’nin de faiz kararı belli oldu. AMB, piyasa beklentilerine paralel olarak faizleri sabit tutma
kararı aldı. Varlık alım programlarında değişikliğe gitmeyen banka faiz oranlarının enflasyon hedefe yakınsayana kadar ya mevcut
ya da düşük seviyelerde olacağını belirtti. AMB Başkanı Lagarde basın toplantısında 4. çeyrekte Euro Bölgesi'nin daraldığını ve
kısıtlamaların ilk çeyrekte büyümeyi baskılayacağını ifade etti. Aşılamanın başlamasının önemli bir aşama olduğunu belirten
Lagarde bu konuda zorlukların sürdüğünü ve pandeminin ekonomi üzerinde ciddi risk olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Lagarde
enflasyonun düşük kaldığını ifade ederken enflasyıonla ilgili olarak "AMB olarak enflasyon üzerindeki kur etkisini gözlemliyoruz.
Pandeminin etkileri azalınca orta vadede enflasyon konusunda yukarı yönlü baskılar bekleniyor." değerlendirmesini yaptı.
Avrupa hisse senetleri Perşembe günü kapanışa doğru hız kaybetti, petrol ve gayrimenkul hisseleriyle baskı altına girdi, Avrupa
Merkez Bankası, mevcut para politikasına devam ederken COVID-19 enfeksiyonlarındaki artışın Euro bölgesinin toparlanması için
risk oluşturduğu konusunda uyarması da risk iştahının azalışında etken oldu.
Dünya genelinde borsalar ise Perşembe günü rekor seviyelerde yükseldi. Yatırımcıların yeni ABD Başkanı Joe Biden hükümetinden
büyük bir teşvik geleceğine ve devam edecek olan küresel boyuttaki merkez bankası desteklerinin koronavirüsün hasarını hafifletip
büyümeyi destekleyeceğine dair iddialar nedeniyle dolar düşerken endekslerdeki yükselişin katalizörü oldu.
Sabah ABD vadelilerine baktığımızda son gelişmelerin ardından bir miktar düzeltme hareketiyle negatif tarafta hareketlerin
oluştuğunu görüyoruz. Asya’da ise endeksler Biden’ın yüksek miktarlı mali genişleme sözleri ardından yaşanan yükselişler sonrası
satışlarla karşılaşıyor. Bugün endeksin güne hafif satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi önceki günü %1.13
düşüşle 1.551,57 seviyesinde tamamladı.
33,3 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği
günde bankacılık endeksi %0.18, sanayi
endeksi ise %0.93 değer kaybetti.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks, gün içerisinde 1.582 seviyesini gördü
ve günü buradan gelen geri çekilme ile tamamladı. Endekste yaşanan
yükselişin trend desteği üzerinde sürmesi durumunda 1.575 ve 1.585
direnç seviyeleri test edilebileceği gibi geri çekilme hareketlerinin devamı
durumunda ise 1.545 ve 1.520 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Geçen
yıl Ekim ayından gelen yükseliş trendinin devam etmesi olumlu.
Destekler: 1.545 / 1.520 / 1.510
Dirençler: 1.575 / 1.585 / 1.590

Dün piyasaların gözü TCMB faiz
kararındaydı. Merkez Bankası beklentilere
paralel şekilde politika faizinde değişikliğe
gitmedi. Fakat toplantı metninde sıkı para
politikasının fiyat istikrarı sağlanana kadar
uzun bir süre sürdürüleceği açıklaması
önemliydi. Yakın bir dönemde faiz indirim
sürecine dair beklentileri körelten bir
açıklama oldu. Sonuç olarak enflasyona
yönelij güçlü vurgunun sürdüğü gözlendi.
Kararın ardından endeks 1.580 üzerini
denese de başarılı olamadı ve gelen kar
satışlarıyla günü ekside noktaladı. Verilen
mesajlar öngörülebilirliği güçlü tuttuğu için
yabancı yatırımcılar açısından görünüm
olumlu değerlendirilebilir. Bu durumda
yaşanan düşüşleri kısa vadeli düzeltme
hareketi olarak yorumlamaya devam
edebiliriz. Yurtdışında da devam eden
pozitif havanın katkısı da sürecektir.
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Günün Gelişmeleri
Şubat ayı vadeli endeks 30 kontratı
önceki işlem gününü %2.24 düşüşle
1.671,75 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat 1.717 seviyesine kadar yükseldikten sonra
gelen kar satışlarıyla düşüşe yöneldi ve 1.665 kanal desteğini test etti.
Kontratta yükselişin bu kanal desteği üzerinde oluşması durumunda
1.720 ve burası aşılabilirse 1.750 direnç seviyelerini test edebilir. 1.720
direnci altında tutunma ile geri çekilme görmemiz durumunda ise 1.650
ve 1.635 destek seviyelerini takip edeceğiz
Destekler: 1.650 / 1.635 / 1.610
Dirençler 1.720 / 1.750 / 1.785

Dün TCMB faiz kararı öncesi 1.717
seviyesine kadar yükselen kontratta faiz
kararı sonrası gelen kar satışları etkili
oldu ve kontrat günü düşüşle tamamladı.
TCMB toplantı metninde enflasyona
odaklı güçlü mesajını sıkı para
politikasının uzun süre devam ettirileceği
ve
gerekirse
ilave
sıkılaştırma
yapabileceği açıklamalarıyla pekiştirdi.
Türk Lirası açısından değer kazandıran
bir
açıklama
metni
ile
yabancı
yatırımcıların getiri arayışıyla gelmeye
devam etmesi, zaman zaman düzeltme
hareketleri
yaşansa
da
kontratta
izlediğimiz yükselen kanal içerisindeki
hareketlerin devamını sağlayabilir.
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Günün Gelişmeleri:
Ocak ayı vadeli USDTRY kontratı önceki
işlem gününü %0.77 düşüşle 7.3917
seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde genel olarak aşağı yönlü
bir seyir izledi ve günü düşüşle tamamladı. Kontratta aşağı yönlü
hareketlerin devamı durumunda 7.36 ve 7.33 destek seviyeleri söz
konusu olabileceği gibi 7.45 üzerinde yükseliş hareketinin görülmesi
durumunda ise 7.50 ve 7.53 destek seviyelerini takip edeceğiz.

Dün piyasaların gözü TCMB faiz
kararındaydı.
Merkez
Bankası
beklentilere paralel şekilde politika
faizinde değişikliğe gitmedi. Fakat
toplantı metninde sıkı para politikasının
fiyat istikrarı sağlanana kadar uzun bir
süre sürdürüleceği açıklaması önemliydi.
Yakın bir dönemde faiz indirim sürecine
dair beklentileri körelten bir açıklama
oldu. Sonuç olarak enflasyona yönelij
güçlü vurgunun sürdüğü gözlendi. Bu
karar ve açıklamaların ardından tük
Lirası’nın değer kazandığı ve kontratın
da düşüşe yöneldiği gözlendi. TCMB’nin
sözlü yönlendirmesinin güçlü olduğunu
düşünüyoruz. Enflasyon karşısındaki
duruş ile öngörülebilirliğin korunması
Türk Lirası’na olan ilginin devamını
sağlayabilir.

Destekler: 7.3600 / 7.3300 / 7.3000
Dirençler: 7.4500 / 7.5000 / 7.5300
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Günün Gelişmeleri:
Şubat ayı vadeli Altın kontratı, önceki
işlem gününü %0.17 yükselişle 1.872
seviyesinde tamamladı.
Spot ons Altın yatırımcıların bir önceki
seanstaki yükselişin ardından bir miktar
kar elde etmesiyle Perşembe günü iki
haftanın en yüksek seviyesinden geri
çekildi. Sltın vadeli işlemleri ons başına
1.860-1877 Dolar arasında dar bir
bantta hareket etti.

Teknik Analiz:
Güne kar satışlarıyla düşüşle başlangıç yapan kontrat gün içerisinde ABD
piyasalarında Biden’ın teşvik vaatleriyle günü hafif yükselişle tamamladı.
Yükselişin devamı halinde 1876 ve kırılırsa 1888 direnç seviyeleri test
edilebileceği gibi tepki satışları yaşanması durumunda ise 1855 ve 1835
destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1855 / 1835 / 1825
Dirençler: 1877 / 1888 / 1898

Görünüm, Biden yönetiminden gelecek
daha fazla teşvik beklentisinin yol açtığı
son
rallinin
ardından
bir
kar
realizasyonuna işaret etse de zayıf bir
Dolar’la birlikte daha fazla teşvik
olasılığı, daha büyük perspektifte Altın’ı
desteklemeye devam edecektir. Bu
konuyla ilgili olarak Temsilciler Meclisi
Başkanı Nancy Pelosi, yeni ekonomik
destek paketinin Şubat başında
oylamaya sunulmasının planlandığını
söyledi. Bu konu Altın fiyatlarına yukarı
yönlü etki edebilir.
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SNKRN: Pay sırasını sağlıklı bir piyasa teşekkül etmesini önleyecek şekilde anormal piyasa hareketlerinin oluşması
kapsamında iki gün süreyle kapattı.
OYAYO.E ve YGYO.E paylarında 5 Şubat seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak.
PRKME: Siirt'te planlanan "Tarihler HES" projesinde inşaata başlanamaması nedeniyle üretim lisansının
sonlandırılması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na(EPDK) başvuracak.
DOAS: VDF Finans hisselerinin iştirak modeliyle usulde kısmi bölünme yöntemi ile VDF Servis'e ayni sermaye
olarak konulmasına karar verdi.

