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YURT İÇİ PİYASALARIN YÜKSELİŞ HAREKETİ SÜRÜYOR..

Geçen hafta Perşembe ve Cuma günü yaşanan düşüşlerden sonra endeks ABD piyasalarının kapalı olduğu günde başarı
sayılabilecek işlem hacmiyle günü %2’nin üzerinde yükselişle tamamlamayı başardı. Sanayi endeksinden gelen katkı ön planda
olurken banka hisselerinde de %1’in üzerindeki yukarı yönlü hareket katkı sağladı. Bankacılık endeksi %1,11 ve holding endeksi
%1,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %5 ile metal ana sanayi, tek kaybettiren ise %0,12 ile orman,
kağıt, basım oldu. Yukarı yönlü trendini sürdüren endekste işler yolunda görünüyor. Perşembe günkü TCMB faiz kararı ve Joe
Biden’ın yemin töreni, Janet Yellen’ın konuşması ve virüs gelişmeleri eşliğinde yurtdışı fiyatlamaların yönü içerideki fiyatlamalara
etki edebileceğinden yakından takip edilmeli.
Yurt içi piyasalardaki olumlu atmosfer yabancı yatırımcıların katkısıyla devam ederken dış ilişkilerdeki risklerin düşük kalmaya
devam etmesi bu konu açısından önemli. Dün bu konu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Almanya
Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile gerçekleşen görüşmenin detaylarına baktığımızda yapılan açıklamalarda Bakan Çavuşoğlu’nun,
Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde AB'yle ilişkilerde daha pozitif atmosfer içinde olduklarını söylemesi önemli.
Bununla birlikte Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise, "Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin derinleşmesini arzu ediyorum" ifadelerini
kullandı.
Yurtdışı piyasalara baktığımızda ise Avrupa Borsaları, yatırımcıların Kovid-19 salgınına karşı aşının uygulanmasına odaklanmasıyla
haftanın ilk işlem gününü İngiltere FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı. İtalya’da Conte hükümeti destek ararken
Avrupa’da aşılama programının yavaş ilerlediğine dair gelen haberler ve virüste vaka sayılarının artmaya devam etmresi risk iştahını
düşük tutuyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,22 azalarak 6.720,65 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi %0,44 değer
kazanarak 13.848,35 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,1’lik artışla 5.617,27 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,53’lük
yükselişle 22.498,89 puana ulaştı.
Piyasalarda bugün Janet Yellen’ın konuşması takip edilecek. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı
olması beklenen eski Fed Başkanı Janet Yellen, bugün toplanacak olan Senato Finans Komitesi'nde ABD'nin piyasa tarafından
belirlenen döviz kurlarına bağlılığını teyit edebilir. Yellen'in Komite toplantısına hazırlık çalışmalarına yakın kaynaklara dayandırdığı
haberine göre Yellen, Komite oturumunda yapacağı konuşmada ABD'nin zayıf dolar peşinde olmadığını açıkça ortaya koyabilir.
Kimi piyasa katılımcıları bu açıklamaların Dolar’da zayıflığa neden olabileceğini düşünüyor.
Salgına bağlı kilitlenmeler Avrupa’da toparlanmaya giden yolu uzatma tehdidi oluştursa bile, yatırımcıların Çin'in ekonomik gücünün
bölgedeki büyümeyi desteklemeye yardımcı olacağına dair inancıyla Asya hisseleri bu sabah Çin dışında yükselişle hareket ediyor.
ABD vadelilerinde de yükseliş yönlü hareketler gözleniyor. Endeksin bu sabah güne pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü
%2.12 yükselişle 1.556,77 seviyesinde
tamamladı. 29,7 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%1.11, sanayi endeksi ise %3,25 değer
kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan endeks, gün içerisinde toparlandı ve günü
yükselişle noktaladı. Endekste yaşanılan yükselişin sürmesi durumunda
1.570 ve 1.585 destek seviyeleri test edilebileceği gibi geri çekilme
hareketleri durumunda ise 1.545 ve 1.520 direnç seviyelerini takip
edeceğiz
Destekler: 1.545 / 1.520 / 1.508
Dirençler: 1.570 / 1.585 / 1.590

Endeks güne zayıf başladıktan sonra 1.500
seviyesine yaklaşmasının ardından gelen
alımlarla toparlandı ve günü sanayi sektörü
hisselerine gelen alımlarla pozitif tarafta
kapattı. Yurtdışı borsalarda Joe Biden'ın
geçen hafta detaylarını açıkladığı 1,9
trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin
Kongre'den geçme olasılığının düşük
olduğu yorumları risk iştahını düşük
tutmasına rağmen endekste alım yönlü
eğilimin devam etmesi önemli. Dünkü
yükselişle geçen iki günlük düşüşün önemli
bir kısmı geri alınarak bir nevi kısa vadeli
düzeltme
hareketinin
tamamladığı
görüntüsü oluştu. Geçen yıldan gelen
yükseliş trendi üzerinde kalabildiği sürece
yukarı
potansiyelin
varlığından
bahsedebileceğiz.
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Günün Gelişmeleri
Şubat ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ilk işlem gününü %2.52
yükselişle
1.711,50
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne hafif düşüşle başlayan kontrat çok geçmeden toparlandı ve günü
yükselişle tamamlamayı başardı. 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 estek seviyelerini takip edeceğiz
Destekler: 1.690 / 1.674 / 1.630
Dirençler: 1.725 / 1.780 / 1.810

Dün endekste sanayi sektörü hisseleri
başta
olmak
üzere
bankacılık
hisselerinden de gelen katkıyla kontratta
yukarı yönlü eğilimin etkili olduğu
gözlendi. Endekste devam eden yukarı
yönlü potansiyele bağlı olarak kontratta
yeniden içine girilen yükseliş kanalı
içerisinde yukarı yönlü hareketlerin
devamı beklenebilir. Piyasalarda 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 %0.05
yükselişle
7.5160
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde genel olarak aşağı yönlü
bir seyir izledi ve günü hafif artıda tamamladı. Kontratta yukarı yönlü
hareketlerde 7.55 ve 7.58 direnç seviyeleri söz konusu olabileceği gibi
7.55 altında satış hareketinin görülmesi durumunda ise 7.4950 ve 7.45
destek seviyelerini takip edeceğiz.

Güne TL’deki zayıflamayla yükselişle
başlayan spot kur 7.54 seviyelerini test
ettikten sonra yeniden geri çekildi. Dolar
endeksi 91.00 seviyeleri yakınında güç
kazanma eğilimi gösterse de TCMB’den
gelecek karar beklentisi ile dış
ilişkilerdeki düşük tansiyon TL’deki
nispeten güçlü görünümün korunmasını
sağlıyor. Bu bağlamda kontratta da dün
yüskelişlerden 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: 7.4950 / 7.4500 / 7.4100
Dirençler: 7.5500 / 7.5800 / 7.6200
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Günün Gelişmeleri:
Şubat ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
ilk işlem gününü %0.33 yükselişle
1.839,30 seviyesinde tamamladı.
Ons Altın, ABD'deki 1.9 trilyon Dolar’lık
ek mali teşvik beklentileri yatırımcılar
nezdinde enflasyondan koruma aracı
olarak
cazibesini
artırdığı
için,
Pazartesi günü erken saatlerde temas
eden
1/1,5
ayın
en
düşük
seviyelerinden yavaş yavaş uzaklaştı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlangıç yapan kontrat gün içerisinde ABD piyasalarının
kapalı olmasıyla sınırlı hareketle günü hafif artıda tamamladı. Yükselişin
devamı durumunda 1845 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: 1845 / 1859 / 1866

Bugün Janet Yellen’ın senatodaki onay
konuşması sırasında Dolar’ın konumu
hakkında
söyleyeceklerş
Altın
fiyatlarını hareketlendirebilir. Yellen’ın
Dolar’ı piyasa şartlarına göre hareket
etmesinden yana olduklarını söylebilir.
Bu bazı kesimler tarafından mali
teşviklerle birlikte daha zayıf Dolar
olabileceği yorumlarının yapılmasına
neden oluyor. Böyle bir algı ile Altın
fiyatlarında yukarı yönlü eğilimin
devamı görülebilir. Biden’ın yemin
törenine ilişkin gelişmeler de izlenecek.
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TDGYO: 19/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt
takas uygulanacaktır.
INVEO: 19/01/2021tarihinden itibaren 3 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı, Brüt takas, Emir İptalinin,
Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması, Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir
Girişinin Kısıtlanması ve Emir Toplama Bilgi Yayınının Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
PSDTC: 19/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ile "Brüt Takas" önleyici
tedbirleri uygulanacaktır. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 18/02/2021 'dir.

