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PİYASALAR HAFTAYA ZAYIF BAŞLANGIÇ YAPIYOR..
Geçtiğimiz Cuma günü ABD’den gelen istihdam verileri piyasaların yakın takibindeydi. ABD'de tarım dışı istihdam verisi Şubat ayında
379 bin olarak gerçekleşerek beklentileri aştı. Şubat'ta işsizlik oranı ise yüzde 6,2 seviyesine geriledi. Ortalama saatlik kazançlarda
yaşanan değişim ise beklentilere paralel oldu. Buna göre Şubat'ta ülkede ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,2; bir
önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,3 artış gösterdi. Daha önce 49 bin olarak açıklanan Ocak ayı tarım dışı istihdam artışı verisi
ise 166 bin olarak revize edildi. Bu sonuçların yansıttığı ekonomik toparlanma sinyalleri ile birlikte ABD 10 yıllık tahvil getirisi 6 baz puan
artışla yüzde 1,6238’e kadar tırmanarak ile 25 Şubat’ta gördüğü seviyenin üzerine çıktı.
Hafta sonu piyasaları merakla beklediği haber ABD’den geldi. Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık Kovid-19 yardım paketi önerisi Senato'da
onaylandı. Söz konusu paket, çoğu Amerikalıya 1.400 dolarlık nakit para yardımını, salgın sürecinde işten çıkarılan 9,5 milyon kişi için
haftada 300 dolarlık işsizlik ödemesini ve devlet ve yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık para yardımını içeriyor. ABD Başkanı Joe
Biden, ABD Kurtarma Planı olarak adlandırdığı paketin kabul edilmesinden sonra düzenlediği basın toplantısında, ABD vatandaşlarının,
1400 dolarlık yardımı bu ay alacaklarını söyledi.
ABD’de endeksler güçlü tarım dışı istihdam sonuçları ardından yükselişe geçerek haftayı tamamladı. Avrupa’da ise STOXX 600 endeksi
büyümeye duyarlı sektörlerde haftalık bir güç kazanımına işaret etse de, güçlü ABD tarım dışı istihdam verilerinin yükselttiği enflasyon
beklentileri üzerinde tahvil getirilerinin yükselmesiyle hisse senetleri Cuma günü düşüşle kapandı.
25 Şubat'ta ABD'de 62 milyar dolar 7 yıllık Hazine tahvil ihalesine rekor düşük talep gelmesi ardından tahvil faizleri yükselişe geçmişti.
Bu hafta Çarşamba ve Perşembe günleri 10 ve 30 yıllık Hazine tahvil ihaleleri, son günlerde hızlanan tahvil faizlerinin seyri açısından
önemli olacak. Bu ihalelerden 38 milyar dolar ve 24 milyar dolar toplanması hedefleniyor. Fed, olası bir enflasyon yükselişinin geçici
olduğuna ve görünümün daha sıkı finansal koşulları harekete geçirmeyi gerektirmediğine inandı. Bu ihalelerin sonucu konu hakkında
kararlılığını test ettirebilir.
Bu hafta ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı takip edilecek. Avrupa'nın bir çok ülkesinde borçlanma maliyetleri bu yıl 33 baz
puana kadar yükseldi. Bu nedenle Perşembe günkü ECB toplantısı tahvil getirilerini baskılama kabiliyetinin bir testi olacak. Yüksek
getiriler salgın nedeniyle kırılgan Euro bölgesi ekonomisini raydan çıkarma riski taşıdığından, piyasaların 1,85 trilyon Euro'luk Pandemik
Acil Satın Alma Planı yoluyla tahvil alımını artırma taahhüdü istiyor. Bunu yapmaması, satışları hızlandırma riski taşıyabilir.
ABD Senatosu'nun 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin daha hızlı küresel ekonomik büyüme beklentisini artırması, ancak aynı zamanda
yüksek değerlemelerle hazine tahvilleri ve teknoloji hisse senetleri üzerinde yeni bir baskı oluşturmasıyla, bugün hisse piyasaları
satışlarla karşılaşıyor. ABD vadelilerinde Nasdaq %1 düşüş kaydederken Asya’da endekslerin satıcılı seyirde hareket ettiği gözleniyor.
Bugün endeksin güne satıcılı başlangıç yapması mümkün olabilir.
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Endeks önceki işlem gününü %0.26 yükselişle 1.541,98 seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 25,2 milyar TL oldu.
Bankacılık endeksi %0.62 düşerken, sanayi endeksi %0.25 yükseliş yaşadı. Haftanın son işlem gününde riskli piyasalarda tahvil
faizlerindeki hareketler izlenmeye devam edilirken, aşı gelişmeleri ve ABD mali teşvik beklentileriyle birlikte Avrupa ve ABD’de
karışık hareketler gözlendi. ABD mali teşvik paketinin onaylanmasıyla bugün endeksler yükseliş yaşayabilir. Haftanın ilk işlem
gününde tahvil getirileri yine takip edilecek. Haftayı 1.525 seviyesi üzerinde kapatabilen endekste bugün bu seviye üzerinde
tutunma devam ederse 1.550 ve 1.565 seviyeleri yine test edilebilir. Global risk iştahında düşüş eğilimi devam ederse 1.525
altına geçişte ise 1.508 ve 1.485 destek seviyeleri yeniden takibimizde olacak.
Destekler: 1.525 / 1.508 / 1.485
Dirençler: 1.550 / 1.565 / 1.572
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Nisan vadeli kontrat dün günü %1.11 yükselişle 1.634,75 seviyesinde tamamladı. Güne hafif düşüşle başlayan kontrat
devamında yükseliş eğiliminde hareket etti ve akşam seansında ABD’den mali teşvik ile ilgili Senato kararı ile birlikte bu
eğilimini sürdürdü. Yurt dışı piyasalarda teşvik paketinin onaylanması sonrası haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü
hareketler gözlenebilir. ABD vadelileri Cuma gününü yükselişle tamamlamıştı. Bugün 1.626 ilk destek olarak izlenecek. Altına
geçilememesi halinde tepki alımları gelebilir. Bu durumda 1.648, 50 günlük ortalama direnci bugün takip edilecek. Gün içinde
1.626 ilk desteği altına geçilebildiği takdirde ise 1.605 ve 1.585 seviyelerine doğru hareketlerin devamı gelebilir. 1.648
aşılabilirse 1.655 seviyesi test edilebilir. Bugün tahvil faizlerinin görünümü yön için belirleyici olacak.
Destekler: 1.570 / 1.550 / 1.525
Dirençler: 1.648 / 1.655 / 1.670
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Mart ayı vadeli kontrat geçen Cuma gününü %1.3 yükselişle 7.6177 seviyesinde tamamladı. Tahvil faizlerindeki yükseliş
sonrası TL’de oluşan değer kaybı yine devam etti. Dolar’da gün içindeki yukarı yönlü hareketler spot kurun yukarı yönlü
hareketinde etken oldu. Bu bağlamda kontratta da yükselişler yaşandı. Kontratta bugün mali teşvik paketi sonrası GOÜ ülke
para birimlerinde Dolar’a karşısında güçlenme oluşursa satışlarda 7.55 desteği ilk olarak izlenecek. Altına geçilebilirse 7.4950
ve 7.45 seviyeleri hedeflenebilir. 7.55 ilk destek seviyesi üzerinde kalınırsa 7.64 ve 7.68 seviyeleri tekrar test edilebilir. Bugün
yine yukarı yönlü hareketin devam edip etmeyeceği izlenmeli.
Destekler: 7.5500 / 7.4500 / 7.4000
Dirençler: 7.6400 / 7.6800 / 7.7200
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Nisan vadeli kontrat geçen günü %0.04 yükselişle 1.705,60 seviyesinde tamamladı. Beklenenden daha iyi gelen ABD istihdam
verilerinin dolar ve ABD Hazine getirilerinde yükseliş yaşatmasının ardından Altın Cuma günü dokuz ayın en düşük seviyesine
geriledi.Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde aşağı yönlü hareket eden spot ons Altın’la birlikte seansı düşüşle
tamamladı. Yükselişin devamı için bugün 1.715-1725 Dolar üzerinde hareketleri görmek gerekecek. Hareketlerin bu gölge
altında kalmaya devam etmesi durumunda ise 1.692 -1.685 destek seviyeleri test edilebilir. Tahvil getirilerinin bugünkü
görünümü altın fiyatları için izlenecek. Powell piyasa beklentisini karşılayamaması sonrası tahvil faizleri yükselişler yaşıyor.
Destekler: 1.692 / 1.685 / 1.663
Dirençler: 1.715 / 1.725 / 1.733
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NETAS: Bağlı ortaklığı Netaş Bilişim'in sahip olduğu NetRD Bilgi Teknolojileri'nin satışına karar verdi. NetRD'nin
sermayesinin %100'ünü temsil eden 50.000 TL nominal değerli payların tamamının MERA Switzerland A.G.'ye satılmasına
ilişkin işlemde işletme değeri 9.200.000 ABD Doları olarak belirlenmiş, hedef net borç değeri düşüldükten sonra NetRD'nin
özkaynak değeri 8.000.000 ABD Doları olarak tespit edilmiştir. Kapanış düzeltmeleri yapıldıktan sonra şirket değeri net
olarak tespit edilecektir.
DAGHL: SPK'nun 43.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 86.600.000 TL (% 200) artırılarak 129.900.000 TL' ye
çıkarılmasını onayladığını duyurmuştur.
ALGYO: Alarko GYO, Rusya'da mukim Mosalarko OJSC şirketinin yüzde 40'ının alınması konusunda Yönetim Kurulunun
karar vermesini kararlaştırdı.
BRKSN.E paylarında 08/03/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar
brüt takas uygulanacaktır.

