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11 Şubat 2021

ENDEKSLERDE YÜKSELİŞLERE ARA..
ABD’de S&P 500 ve Nasdaq endeksleri Çarşamba günü enerji ve finans sektörlerinin yükseliş yaşamasına rağmen rekor seviyelerden
bir miktar geriledi. Portföy varlıklarının devam eden rotasyonu nedeniyle bazı büyük teknoloji hisse senetlerinin kazançları sınırlı kaldı.
Yatırımcıların faiz oranlarını güvence altına alan Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, ABD merkez bankasının para
politikası konusundaki duruşuna ilişkin yeni bir kavrayışa sahip olmadığı sürece, faiz oranları ekonomiyi ve istihdam artışını teşvik etmek
için bir süre daha düşük kalacak görüntüsü veriyor.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, New York Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada "Tam
istihdama dönmek hiç kolay olmayacak. Fed, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşana kadar destekleyici olmayı sürdürecek” ifadelerini
kullandı. Powell ayrıca, "Politika değişikliğini görmeden önce gerçek enflasyon artışını görmemiz gerek. Virüsteki artışa rağmen
ekonominin büyük bir bölümü iyi performans gösterdi. Şu an bilançoyu daraltmayı düşünmüyoruz. Bilanço ekonomiyi desteklemek için
gerektiği kadar büyüyecek" şeklinde konuştu. Bununla birlikte Powell, "Enflasyonda olası bir artışa karşı Fed'in elinde araçlar var.
Enflasyonda büyük bir artış ve kalıcı bir yükseliş beklemiyoruz. Ekonomi açıldıktan sonra harcamalarda bir patlama olabilir. Fed'in politika
desteğini çekmeyi hiç düşünmedik" dedi.
Son günlerde daha fazla konuşulmaya başlanan ABD enflasyonu ile ilgili dün bu veri de takip edildi. ABD'de tüketici fiyat endeksi Ocak'ta
yıllık yüzde 1,4 artış kaydetti. Beklenti yıllık enflasyonun yüzde 1,4 olması yönündeydi. Aylık olarak Ocak'ta enflasyon yüzde 0,3 ile
beklentilere paralel gerçekleşti. Çekirdek enflasyon da beklentilerin altında kaydedildi. Buna göre çekirdek enflasyon Ocak'ta bir önceki
aya göre değişmedi. Ekonomistlerin beklentisi çekirdek enflasyonda aylık bazda yüzde 0,2 artış yaşanması yönündeydi. Yıllık çekirdek
enflasyon ise Ocak'ta yüzde 1,4 oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yüzde 1,4 olmuştu.
Avrupa hisselerindeki yükseliş ise Çarşamba günü, Wall Street’in rekor seviyelerden geri çekilmesi, Avrupa’da SocGen dahil, daha geniş
bir ekonomik toparlanma iyimserliğini besleyen firmalardan gelen iyimser kazanç raporlarının yarattığı yükselişin akabinde aşağı
çekmesiyle sona erdi. Ayrıca Almanya'daki önlemlerin 14 Mart'a kadar uzatılabileceğine ilişkin haberlerin de düşüşlerde etkisi oldu.
Son günlerde yükselişi dikkat çeken petrol fiyatları ise gelen kar realizasyonları ile bir miktar geriledi. Petrol fiyatlarındaki gerilemede,
yaşanan fiyat artışlarının Suudi Arabistan gibi üreticilerin arz kısıntılarını azaltmayı gündemlerine almalarını tetikleyebileceği endişeleri
de etkili oldu.
Bugün Asya’da Çin yeni yıl tatili nedeniyle piyasalar kapalı olacak. Çin’de yeni yıl tatil 18 Şubat’a kadar devam edecek. Ayrıca bugün
Japonya’da da milli gün nedeniyle piyasalar kapalı. Sabah ABD vadelilerine baktığımızda ise yatay hafif pozitif tarafta hareketler göze
çarpıyor.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi önceki günü %0.20
yükselişle 1.547 seviyesinde tamamladı.
27.1 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği
günde bankacılık endeksi %0.25 düşerken,
sanayi endeksi ise %0.29 yükseliş yaşadı.
Dün seansın yükselişle açılmasının hemen
ardından 1.557 seviyesini gören endeks bu
seviyede tutunamayıp geri çekildi. Avrupa
ve ABD borsalarında virüs konusunda
devam eden tedbirler, merkez bankası
başkanının bu konu hakkında ekonomiye
etkilerine
değinen
konuşmaları
dün
yükselişlerin yerini geri çekilmelere bıraktı.

Teknik Analiz:
Endeks dün 1.545 direncinin üzerine yine geçse de kapanışı yine bu seviye
altında tamamladı. Endekste bugün 1.525 desteği üzerinde hareketlerin
sürmesi durumunda 1.555 ve 1.565 direnç seviyeleri yine izlenmeye devam
edilecek. 1.525 destek seviyesi altına olası geri çekilmede gelebilecek
düşüşlerde 1.508 ve 1.485 seviyeleri takip edilmeli. 1.565 aşılabilirse 1.595’e
doğru yol açılabilir. Yurtdışının görünümü bugün de önemli olacak.

Endekste de bu bağlamda zaman zaman
negatif bölgeye geçiş yaşandığı gözlendi.
Endeksin düşüşte 1.525 desteği üzerinde
kalabildi. Yeni günde yurtdışı fiyatlamalara
dayalı dalgalı hareketleri izlemeye devam
edeceğiz.

Destekler: 1.525/ 1.508 / 1485
Dirençler: 1.555 / 1.565 / 1.595
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Günün Gelişmeleri
Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü
%0.09 düşüşle 1.651,50 seviyesinde
tamamladı.
Yurtdışında Asya piyasalarında ve ABD
vadeli endekslerindeki seans açılışı öncesi
karışık seyirle birlikte kontratın güne hafif
düşüşle başlamasının ardından 1.661
seviyesine kadar yükselişler yaşandı.
Kapanışa doğru ise yurtdışının negatife
yönelimi ile geri çekilmeler meydana geldi.

Teknik Analiz:
Güne hafif düşüşle başlayan kontrat açılışın akabinde 1.661’e kadar
yükseldikten sonra geri çekilse de akşam seansında bir miktar toparlandı.
Kontratta 1.608 Fibo. 23.6 destek seviyeleri üzerinde tutunmanın sürmesi
halinde yükselişin devamı gelebilir. Bu durumda 1.660 direnci bugün takip
edilecek. Gün içinde 1.630 ilk desteği altına geçilebildiği takdirde ise 1.6081.585 seviyelerine doğru hareketlerin devamı gelebilir. 1.655 aşılırsa 1.680
ve 1.717 test edilebilir.
Destekler: 1.630 / 1.608 / 1.585
Dirençler: 1.660 / 1.680 / 1.717

Yurtdışı borsalarda mali teşvik ve aşı
gelişmeleri risk iştahına imkan vermeye
devam ediyor. Açıklanan şirket bilançolarının
da
beklentilerin
üzerinde
sonuçlar
getirmesinin ardından dün riskli varlıklarda
yukarı yönlü eğilim bir miktar zayıfladı. ABD
mali teşvik paketi için beklentiler yükseldikçe
riskli varlıklara eğilim de artmaya devam
edebilir. Kontratta tassgggdgdgdgdg30
ise yurtdışına bağı
fiyatlamalara bağlı karşılık yönlü eğilimin
sürmesi beklenebilir.
Özellikle mali teşvik beklentilerine bağlı
gelişmeler yakından izlenmeye devam
edilecek.
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Günün Gelişmeleri:
Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem
gününü %0.42 düşüşle 7,0969 seviyesinde
tamamladı.
Türk Lirası’nın dün Dolar karşısında değer
kazancının devamıyla
7.003 seviyelerine
2020
kadar
gerilemesinden
sonra
Şubat
2018’den gelen yükseliş trendi üzerindeki
tutunması sürüyor. Spot kur hafta başından
bu yana
bu trend desteğinden tepki
alımlarıyla karşılaşıyor. Bu bağlamda sport
kurda dün 7.0850 seviyesi test edldi fakat
bu yükselişin devamının da gelmediği
gözlendi.

Teknik Analiz:
Önceki güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde yine aşağı yönlü
hareket etme eğilimi gösterdi. Kontratta bugün tekrar aşağı yönlü hareketler
gözlenmesi durumunda 7.08 ve 7.05 destek seviyeleri yeniden söz konusu
olabileceği gibi geçen sene Mayıs’tan gelen trend direnci 7.18 üzerinde
yükseliş hareketinin görülmesi durumunda ise 7.20 ve 7.23 direnç seviyelerini
takip edeceğiz.
Destekler: 7.0800 / 7.0500 / 7.0300

Genel olarak Türk Lirası’nın güçlü
duruşunun devam ettiği söylenebilir. Dünkü
spot kur hareketiyle kontratta da yukarı
yönlü 7.14 seviyesi yakınlarına doğru bir
eğilim gözlense de devamında tekrar düşüş
yönlü hareketler meydana geldi.
Bugün ise yukarı yönlü hareketler
gözlenmesi durumunda bu eğilimin çok
güçlü olmayacağını düşünüyoruz.

Dirençler: 7.1300 / 7.1800 / 7.2000
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Günün Gelişmeleri:
Altın kontratı, önceki işlem gününü %1.82
yükselişle
1.845,05
Dolar
seviyesinde
tamamladı.
Spot Altın Çarşamba günü yükseldi ve bir
önceki seansta bir haftalık zirveye yaklaşırken,
zayıf dolar ve ABD teşvik paketinin yükselen
umutları ons Altın’ın enflasyona karşı bir önlem
olarak cazibesini artırdı.

Teknik Analiz:
Güne hafif yükselişle başlangıç yapan kontrat gün içerisinde ABD
piyasalarında tahvil faizlerindeki yatay seyir ve Dolar endeksinin yatay
seyriyle seansı yükselişle tamamladı. Yükselişin devam etmesi halinde 1.855
ve üzerine geçilebilirse 1.860 direnç seviyeleri test edilebilir. Yükselişlerin
1.830 altında kalması durumunda ise 1820 ve 1795 destek seviyelerini takip
edeceğiz.
Destekler: 1830 / 1820 / 1795
Dirençler: 1855 / 1860 / 1872

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık
koronavirüs
yardım
paketinin
Cumhuriyetçilerin
muhalefetine
rağmen
Kongre'den geçmesi bekleniyor. Bu bağlamda
oluşan enflasyon riski ons Altın’da Dolar’ın
zayıflamasıyla yukarı yönlü hareket eğilimi
oluşturuyor.
Bu bağlamda dün ons Altın’da da yükselişlerin
ön planda olduğu gözlendi. Bu eğilimin genel
görünümde zaman zaman geri çekilmeler olsa
da sürmesini bekleriz.
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IZFAS: Sentetik Flament üretim hattında kullanılacak makinelerin bir kısmının tesise ulaştığını, kalan bölümün Nisan'da
gelmesiyle üretime geçilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.
KRONT: Turkcell İletişim ile 30.332.130 TL ve 330.000 USD tutarında anlaşma imzalandığını açıkladı.
DZGYO.E paylarında 11/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar
brüt takas uygulanacaktır.
FROTO: 2021 yılında toplam satışlarının 415-435 bin aralığında olacağını tahmin ediyor. Ford Otomotiv'in Türkiye toplam
otomotiv pazarı beklentisi 750-800 bin aralığında oluştu. Şirket toplam satışlarının 90-100 bininin perakende satışlardan
325-335 bininin ihracattan geleceğini bekliyor. Şirketin üretim beklentisi 390-410 bin olurken, yatırım harcama tutarı (Maddi
Duran Varlıklar) 450-500 milyon euro seviyesinde belirlendi.
TTRAK: 2021 yılında 39.500-44.500 arasında satış hedefliyor. Türk Traktör'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, toplam
pazarın 53.000-59.000 olmasını bekleyen Şirket, satışların 26.000-29.500 adedini iç pazarda(İthal traktör dahil bayiye
satış), 13.500-15.000 adedini ihracat ile yapmayı bekliyor. Şirketin yatırım harcamaları hedefi 250-320 milyon TL olarak
belirlendi.

