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PİYASALARDA DÜZELTME DEVAM EDECEK mi?

Haftanın ilk işlem gününde endeks düzeltme eğilimine devam etti ve Kasım ayından gelen trendin hemen altında günü tamamladı.
Avrupa borsaları ise Kovid-19 salgınında artan vakalar, yeni seyahat kısıtlamaları ve Alman iş dünyasında iyimserliğin azalmasıyla
günü düşüşle tamamladı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,84 azalarak 6.638,85 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde
1,66 düşerek 13.643,95 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,57 değer kaybıyla 5.472,36 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30
endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 21.735,95 puana indi.
ABD’de ise Pazartesi günü hisse senetlerinde karışı kgörünüm hakim olurken dolar yükseldi. Artan Kovid-19 vakaları, aşı tedarikinde
gecikmeler ve 1,9 trilyon dolarlık ABD teşvik planının üzerindeki belirsizlik ABD endeksleri üzerinde etkisini gösteriyor. Dünya
çapındaki borsalardaki dalgalanmanın yatırımcıların riskli para birimlerine olan iştahını azaltmasıyla dolar endeksi neredeyse bir
haftanın en yüksek seviyesine çıktı. ABD’de yatırımcılar Apple Inc, Facebook Inc, Tesla Inc ve Microsoft Corp ile yoğun bir bilanço
sonuçlarını bekliyor.
Dün IMF’den Türkiye hakkında bir tahmin açıklaması geldi. Buna göre IMF, Türkiye ekonomisinin bu sene yüzde 6 büyümesini
bekliyor. Kovid-19’a karşı aşılama, ticaret partnerlerinde büyümenin toparlanması ve geçen yıldan devreden pozitif büyümenin
yansımasıyla 2021’de pozitif büyümenin devam etmesini beklediğini bildirdi. 2022 itibarıyla büyümenin %3,5 civarındaki trendine
dönmesini bekleyen IMF, enflasyonun 2021 sonuna kadar ılımlı şekilde gerilese de hedefin oldukça üzerinde kalmaya devam
edeceğini öngördü. Düşük döviz rezervi, yüksek dış finansman ihtiyacı ve yerlilerin yüksek döviz mevduatının Türkiye’yi şoklara
karşı kırılgan hale getirdiği belirtilen değerlendirmede, mevcut politikaların sürdürülmesi durumunda tamponların artacağı ve
kırılganlıkların azalacağı öngörüldü. Ekim ayında yayımlanan raporda Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini 2021 için %5
seviyesinde korunmuştu.
Avrupa Bölgesi’nde ise dün Almanya’nın IFO endeks verisi dışında Christine Lagarde’ın konuşmaları takip edildi. Dünya Ekonomik
Forumu'nun (WEF) "2021 Davos Gündemi" toplantıları kapsamında çevrim içi ortamda "Ekonomik büyümenin yeniden inşası"
konulu panelde yaptığı konuşmada Lagarde, 2020'nin dördüncü çeyreğinde Euro Bölgesi ekonomisinin daraldığını söyledi. Ayrıca
Kovid-19'un yeni türlerine yönelik endişelere ve sıkılaşan kısıtlamalara rağmen, 2021'in salgın sonrası ekonomik toparlanma yılı
olmasını umduğunu söyledi. AMB'nin ekonomiyi desteklemek için uzun bir süre piyasada olacağına işaret eden Lagarde, "Pandemi
Acil Varlık Alım Programı (PEPP) şu anki 1,85 trilyon avroluk büyüklüğünden daha küçük olabilir fakat daha büyük de olabilir. Bunu
bilmemizin hiçbir yolu yok." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, ABD Başkanı Joe Biden tarafından ocak ayı ortasında duyurulan $1,9
trilyonluk koronavirüs teşvik planını, mart ortasında güvenli şekilde geçirmeyi hedeflediğini açıkladı. Pazartesi günü konuşan
Schumer, “Paketi gelecek ay, gelecek 1,5 ay içinde geçirmeye çalışacağız” dedi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise geçen
haftaki açıklamasında paketin yeni yönetimin görevinin ilk iki haftasında geçmesini umduğunu belirtmişti. ABD’nin yeni teşvik
paketinin mart ayından önce onaylanması beklentisinin azalmasıyla, küresel borsalar güne zayıf başlıyor.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü
%0.15 düşüşle 1.540,21
seviyesinde
tamamladı. 32,4 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%2.13 düşerken, sanayi endeksi ise %1.11
değer kazandı

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan endeks, gün içerisinde 1.560 seviyesini gördü
ve günü buradan gelen geri çekilme ile tamamladı. Endekste yaşanan
yükselişin trend desteği üzerinde sürmesi durumunda 1.555 ve 1.575
direnç seviyeleri test edilebileceği gibi geri çekilme hareketlerinin devamı
durumunda ise 1.525 ve 1.520 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Geçen
yıl Ekim ayından gelen yükseliş trendinin devam etmesi olumlu.
Destekler: 1.525 / 1.505 / 1.484
Dirençler: 1.555 / 1.575 / 1.590

Endeks haftaya zayıf bir görünümde
başladı. Gün içerisinde dalgalı bir seyir
izleyen endeks 1.560 seviyesini aşamadı ve
yine geçen Kasım ayı başından gelen
yükselen trendi test etti. Kapanış ise bu
trendin biraz altında gerçekleşti. Bu kapanış
ile birlikte yeni günde düzeltmenin bu trend
altında devam edip etmeyeceği önemli.
1.553 seviyesi altında kalıcı bir hareket
meydana gelirse aşağı yönlü eğilim baskın
kalmaya devam edebilir. Dün Avrupa’da
endeksler korona virüs salgınının yarattığı
artan
kısıtlamalardan
ve
aşı
gelişmelerinden kaynaklı satış baskısında
kaldı. ABD endekslerinde ise karışık bir
görünüm hakim oldu. Yeni günde yurtdışı
piyasaların görünümü endeksin yönüne etki
etmeyi sürdürebilir.
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Günün Gelişmeleri
Şubat ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ilk işlem gününü %1.44 düşüşle
1.644,75 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne kısmi düşüşle başlayan kontrat 1.628 seviyesine kadar düşüş
yaşadıktan sonra zaman zaman gelen tepki alımları gelse de günü
düşüşle tamamladı. Kontratta 1.680 kanal direnci altında kalınması
durumunda aşağı yönlü eğilim baskın kalmaya devam edebilir. Bu
durumda 1.625 ve 1.603 test edilebilir. 1.680 üzerine geçilebildiği takdirde
1.705 ve 1.720 seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.625 / 1.603 / 1.575
Dirençler 1.680 / 1.705 / 1.720

Geçen hafta ortasına kadar genellikle
olumlu havada giden riskli varlıklarda
Perşembe ve Cuma günü virüs
gelişmelerine bağlı oluşan olumsuz hava
ile yurtdışı piyasalara gelen satışlar
sonucu vadeli kontratta da satış eğilimi
ön planda kalmıştı. Yeni haftatya
başlarken piyasalarda gündem virüse
bağlı gelişmeler odaklı olmaya devam
etti. Endekste yaşanmaya devam eden
düzeltme hareketi ile kontratta yükselen
trend altına geçilmesiyle birlikte geri
çekilme eğilimi devam edebilir. 1.687 bu
trendin direnci olarak izlenecek. Bu
seviye
altında
tutunma
sürdüğü
müddetçe görünümü aşağı yönlü olmaya
aday olabilir.
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Günün Gelişmeleri:
Ocak ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ilk işlem gününü %0.28
yükselişle
7.4157
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde dar bir aralıkta seyir
izledi ve günü sınırlı yükselişle 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.

Hafta açılışıyla birlikte TL varlıklarda
kısmi dalgalanmaların oluştuğu gözlendi.
Bu bağlamda spot kurda 50 günlük
hareketli ortalama yine tes edilirken bu
seviye üzerinde tutunma da devam etti.
Kontratta da bu nedenle dar bir aralıkta
hareketler meydana geldi. TCMB
politikası sonrası bu hafta enflasyon
raporu TL varlıklar açısından takip
edilecek. Kısa vadeli görünümde TL’nin
zayıflamasına
ilişkin
beklentimizin
bulunmamasından
kaynaklı
olarak
kontratta zaman zaman yaşanan
yükselişler
satış
fırsatı
olarak
değerlendirilebilir.

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 %0.02 düşüşle 1.857,10
seviyesinde tamamladı.
Spot Altın fiyatları Dolar’ın 90.0 seviyesi
üzerinde tutunmasıyla Pazartesi günü
yükselişini azalttı, ancak yeni ABD mali
teşvik beklentileri bu haftaki Federal
Rezerv toplantısı öncesinde külçe altını
destekledi.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlangıç yapan kontrat gün içerisinde ABD piyasalarında
Biden’ın teşvik beklentileri ve virüs gelişmeleriyle günü yatay tamamladı.
Yükselişin tekrarı halinde 1867 ve kırılırsa 1888 direnç seviyeleri test
edilebileceği gibi düşüşlerin yeniden oluşmsı durumunda ise 1845 ve
1835 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1845 / 1835 / 1825
Dirençler: 1867 / 1875 / 1888

Tüm mali teşvikler ve dünya finans
sistemini nakitle çalkalayan merkez
bankası genişleme politikaları göz
önüne alındığında, ortaya çıkan
enflasyon olasılığı, uzun vadede ons
Altın’ı
destekleyici
olacaktır.
Bu
bakımdan spot ons
Altın ve Altın
kontratında yukarı yönlü eğilimin gücü
hissedilmeye devam edebilir. Haftanın
devamında virüs gelişmeleri ile birlikte
mali teşvik beklentileri ve FED faiz
kararı ile sonrasındaki Powell’ın
açıklamaları
da
Altın
fiyatlarını
etkileyecek gelişmeler olarak yakından
izlenecek.

26 Ocak 2021
ARCLK: 2021 yılı beklentilerine göre, Şirketin Türkiye'de büyüme tahmini yüzde 15-20, uluslararası büyüme tahmini
yüzde 5'in altında oluştu. Şirket EBITDA marjını yaklaşık yüzde 11,0, işletme sermayesi/ciro hedefini yaklaşık yüzde
25,0 olarak açıkladı. Şirket bu yıl yaklaşık 220 milyon euro yatırım harcaması hedefliyor.
KRONT: 26/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt
takas uygulanacaktır.
YAPRK: 26/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat
işlem yöntemi ile işlem görecektir.
MERIT: 26/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması", "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 22/04/2021 'dir."
COSMO: 26/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması", "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 22/04/2021'dir."
SMART: SecuPi Security Solutions ile "Veri Yönetişimi ve Veri Güvenliği" konulu İş Ortaklığı Sözleşmesi imzaladı.
İlk yıl için planlanan hizmet tutarının 5.000.000 TL olup ilgili hizmet Sipariş Formlar üzerinden ilerleyeceği
açıklanmıştır.

