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HAFTANIN İLK İŞLEM GÜNÜNDE GÖZLER YURTİÇİ BÜYÜME VERİSİNDE
Hafta sonu ABD’den uzun zamandır piyasaların beklediği 1.9 trilyon Dolar’lık teşvik paketinin onaylandığı haberleri geldi. ABD Temsilciler
Meclisi’nde Joe Biden tarafından önerilen 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 yardım paketi onaylandı. Demokratların ağırlıklı olduğu Temsilciler
Meclisi'nde kabul edilen yardım paketi, oylanmak üzere Senato'ya gönderildi. Pakette kişi başına 1400 dolarlık nakit yardım çeklerinin
yanı sıra asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılmasını öngören madde de yer aldı. Ancak Senatoda ilgili yetkililerin açıkladığı bir karara
göre, asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılması ile ilgili madde ekonomik destek paketinde yer alamayacak. Senatodaki
Cumhuriyetçilerin yanı sıra bazı Demokratlar da bu yönde bir adıma 'işsizliği artıracağı' gerekçesiyle karşı çıkıyor. Bu karar sonrası ABD
Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Temsilciler Meclisi'nin, Başkan Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 yardım paketini onaylamasını
alkışlayarak karşıladığını vurguladı.
Hafta sonu gelen bir başka veriye göre Çin İmalat PMI Covid-19 ile ilgili kısa süreli kesintilerin ardından Şubat ayında bir ay öncesine
göre daha yavaş bir hızla genişledi, geçen Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye ulaştı ve piyasa beklentilerini karşılayamadı. Resmi
İmalat Satın Alma Müdürü Endeksi (PMI) Ocak ayında 51,3'ten 50,6'ya düştü ve büyümeyi daralmadan ayıran eşik olan 50 puanın
üzerinde kaldı. Beklenti ise 51.1 idi. Büyük ölçüde büyük ve devlete ait şirketlere odaklanan resmi PMI, yeni ihracat siparişleri alt
endeksinin Ocak ayında 50,2 iken Şubat ayında veri yurtdışı talebin daralmasıyla 48,8 oldu. Çin'in fabrika çıkış fiyatları Ocak ayında bir
yıl içinde ilk kez yükseldi, çünkü aylar süren güçlü üretim büyümesi hammadde maliyetlerini yükseltti.
ABD’de geçen Cuma günü gelen veri olan tüketici harcamaları, hükümetin düşük gelirli hanelere daha fazla salgın yardım parası
dağıtması ve yeni Covid-19 enfeksiyonlarının düşmesi nedeniyle Ocak ayında yedi ay içinde en fazla artışı gösterdi ve ekonomiyi ilk
çeyrekte daha hızlı büyüme için konumlandırdı. ABD ekonomik faaliyetinin üçte ikisinden fazlasını oluşturan tüketici harcamaları geçen
ay %2,4 arttı. Bu, geçen Haziran ayından bu yana en büyük kazanç olarak gözlenirken iki aylık düşüşü sona erdirdi. Kişisel gelir,
hükümetin teşvik kontrollerinin ilkinin gerçekleştiği geçen Nisan ayından bu yana en büyük artışla %10 arttı.
Bugün yurtiçinde 4.çeyrek büyüme verisi açıklanacak. Tahminlere göre 4.çeyrekte %7 2020 yılının tamamı için %2.25 büyüme olacağı
bekleniyor. Büyüme açısından öncü göstergeler toparlanmanın devam ettiğini gösterdi. Bu göstergelerden sanayi üretiminde takvim
etkisinden arındırılmış veri 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre
mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 4,8 arttı. İmalatın eğilimini gösteren satın alma yöneticileri endeksinde
(PMI) de benzer bir seyir görüldü. Nisan ayında 33,4 ile dibi gören endeks, Temmuz’da 56,9 seviyesine yükselerek yılın zirvesini
kaydetmişti.
Bu sabah ABD vadelilerinde ve Asya endekslerinde yükselişlerin yaşandığı gözleniyor. Buna göre endeksin de güne pozitif başlangıç
yapmasını bekliyoruz.
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Endeks önceki işlem gününü %1.13 düşüşle 1.471,39 seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 27,4 milyar TL oldu.
Bankacılık endeksi %1.73, sanayi endeksi %0.78 düşüş yaşadı. Küresel piyasalarda süregelen satış baskısı ve içeride
DolarTL’de gözlenen yukarı yönlü hareketle endekste satış baskısı devam etti. 1.500 altında haftalık kapanış sonrası bu hafta
bu seviye altında kalınırsa satış baskısı sürebilir. Yeni haftada yurtdışındaki risk iştahına bağlı hareketler izlenecek. Buna göre
bugün 1.465 ilk desteği takip edilecek. Altına eğilim oluşursa 1.430 ve 1.415 seviyeleri test edilebilir. Olası tepki alımlarında
1.508 aşılabilirse 1.525 ve 1.540 seviyeleri tekrar görülebilir. 1.430 desteğinin önemli olduğunu düşünüyoruz.
Destekler: 1.465 / 1.430 / 1.415
Dirençler: 1.508 / 1.525 / 1.540
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Nisan vadeli kontrat dün günü %0.11 düşüşle 1.552 seviyesinde tamamladı. Güne düşüşle başlayan kontrat 1.569
seviyesinde açıldıktan hemen sonra 1.474 en düşük seviyesini gördü ve buradan tepki alımlarıyla karşılaştı. Akşam seansında
ise ABD endekslerinde yaşanan satışlar ile mevcut seviyelerini korudu. Bugün 1.570 ilk direnç olarak izlenecek. Bu seviye
üzerinde geçilememesi halinde düşüşün devamı gelebilir. Bu durumda 1.520 desteği bugün ilk olarak takip edilecek. Gün
içinde 1.520 ilk desteği altına geçilebildiği takdirde ise 1.485 ve 1.470 seviyelerine doğru hareketlerin devamı gelebilir. 1.570
aşılırsa 1.590 ve 1.615 test edilebilir.
Destekler: 1.520 / 1.485 / 1.470
Dirençler: 1.570 / 1.590 / 1.615
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Mart ayı vadeli kontrat geçen günü %3.38 yükselişle 7.5676 seviyesinde tamamladı. Türk Lirası, Cuma günü de güç kaybı
yaşamaya devam etti. Yurtiçinde yaşanan siyasi gelişmeler yanında Dünya genelinde artan enflasyon fiyatlamasıyla GOÜ
para birimlerinin genelinde de Dolar’a karşı hızlanan zayıflık Türk Lirası’nı olumsuz etkilemeye devam edebilir. Kontratta
TL’deki değer kaybının devamı gelirse 50 günlük hareketli ortalama 7.5140 aşıldı. Kontratta bugün bu ortalama izlenecek.
Bu bağlamda 7.5140 ilk destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Üzerinde tutunma devam ederse 7.58 ve 7.62 seviyeleri
hedeflenebilir. 7.5140’ın altına geçilebilirse 7.47 ve 7.38 seviyelerine doğru hareketler yaşanabilir.
Destekler: 7.5140 / 7.4700 / 7.3800
Dirençler: 7.5800 / 7.6200 / 7.6600
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Nisan vadeli kontrat geçen günü %2.63 düşüşle 1.733,25 seviyesinde tamamladı. ABD Hazine getirilerindeki yükseliş eğilimi
ve beklenenden daha iyi ekonomik veriler, ABD’nin güvenli liman olan Altın’a olan talebi düşürmesiyle, Cuma günü spot ons
altın fiyatları % 3’e kadar düşerek 2016 Kasım ayından bu yana en kötü ay kapanışını yaptı. Güne yatay başlayan kontrat gün
içerisinde düşüş yönlü hareket eden spot ons Altın’la birlikte seansı sert düşüşle tamamladı. Yükselişin oluşması için bugün
1.751 Dolar üzerinde hareketleri görmek gerekecek. Bu hamle ile 1.766 direnci üzerine de geçilebilirse 1.785 direnç seviyesi
test edilebilir. Hareketlerin 1.725 Dolar seviyesi altında kalması durumunda ise 1.710 -1.692 destek bölgesi test edilebilir.
Destekler: 1.725 / 1.710 / 1.692
Dirençler: 1.751 / 1.766 / 1.785
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TUPRS: İzmir Rafinerisinin devreye alma çalışmalarına takvime paralel olarak Mart ayı başından itibaren başlanacak.
LINK: LINK.E paylarında 01/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar brüt takas uygulanacaktır.
ASUZU: 2020 yılında net satışları geçen yıla göre %13 azalarak 1.241,2 Milyon TL olarak gerçekleşti. Bu azalışın Covid19 etkileri ile ihracat hacminde yaşanan %47 oranındaki daralmanın etkisiyle olduğu açıklandı. Bununla birlikte, geçen
seneye göre %27 artan yurt içi net satışlar, ihracattaki daralmayı kısmen kompanse edildi.
SISE: nominal 150 milyon TL'ye kadar geri alım yapılabilmesi işlemlerine başlanmasını Genel Kurul onayına sunacak.
ISCTR: İş Bankası'nın kredi notu görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a yükseltti.
TAVHL: Tunus ve mevcut borç verenler grubu arasında, TAV Tunus'un finansman koşullarını yeniden yapılandıran bir
anlaşma imzalandı.

