0

..

24 Şubat 2021

POWELL AÇIKLAMALARI SONRASI RİSK İŞTAHI DÜŞÜK SEYREDİYOR..
Dün Avrupa seansı içerisinde Avrupa endeksleri yanında ABD vadelileri de enflasyon beklentilerine dayalı fiyatlamalarla oluşan tahvil
getirilerinin geldiği seviyeler, döngüsel hisse senetlerine doğru hisse değişimleri gibi etkenlerle düşüş yönlü hareket etti. Avrupa’da gün
sonunda İngiltere, İspanya ve Fransa’da endeksler günü artıda tamamlamayı başarırken Almanya, İtalya borsaları negatif tarafta gün
kapanışı yaptı. ABD’de endeksler Salı günü kapanışa yakın rotayı tersine çevirdi, S&P 500 ve Dow, kısıtlamaların ortasında gelişen
hisse senetleri ile yeniden açılan ekonomiden en çok yararlanacak olanlar arasında yaşanan çekişme ile kapanışta pozitif bölgeye geçti.
Nasdaq, gün içinde değer kaybeden tek ABD hisse senedi endeksiydi. Sabit gelirdeki yüksek getiri yatırımcılara nispeten daha riskli
hisse senetlerine karşı daha güvenli bir alternatif sunduğundan, devlet tahvil getirilerindeki son artış hisse senetleri üzerinde baskı
oluşturuyor. Bu olguya dayalı fiyatlamayı Avrupa endekslerinde de dün izledik.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in Yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin ABD Senatosu'ndaki sunum
metninde, ABD ekonomisi bu yılın sonlarında daha normal ve iyileşmiş bir faaliyete dönüş beklentilerini aktarmasına rağmen, merkez
bankasının salgından zarar gören ABD ekonomisine verdiği desteği geri çekmeye yakın olmadığının sinyalini verdi. Jerome Powell,
"Ekonomi, istihdam ve enflasyon hedeflerimizden çok uzağız ve önemli bir ilerleme kaydedilmesi için biraz zaman geçmesi olası. Şu
anda karşı karşıya olduğumuz zorlukları küçümsememeliyiz, ancak gelişmeler yılın ilerleyen dönemlerinde daha iyi bir görünüme işaret
ediyor. Özellikle aşı konusundaki ilerleme, normal aktivitelere dönüşün hızlandırılmasına yardımcı olmalıdır" dedi ve Fed'in tahvil alım
programına mevcut seviyesinde devam edeceğini vurguladı. Fiyat istikrarı hedefiyle ilgili olarak zaman içinde ortalama yüzde 2
enflasyona ulaşmaya çalışacaklarını belirttiklerini dile getiren Powell, bunun enflasyonun yüzde 2'nin altına düştüğü dönemleri takiben
uygun para politikasının bir süre için yüzde 2'nin biraz üzerinde enflasyona ulaşmayı hedefleyeceği anlamına geldiğini ifade etti.
Dün ABD’de tüketici güveni verisi de takip edildi. Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Şubat'ta aylık 2,4 puan artışla 91,3
seviyesine çıkarak 3 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen Tüketici Güveninin 90
değerini alması tahmin ediliyordu. Şubatta 3 ayın en yüksek seviyesine çıkan tüketici güveni, ocakta ise 88,9 değerini almıştı.
İngiltere’de ise yaygın aşı uygulaması ile salgın kaynaklı kısıtlamaları kaldırma konusunda bir takvim belirlemeye çalışıyor. Dün İngiltere
Başbakanı Johnson, 21 Haziran'da ülkedeki tüm yeni tip koronavirüs kısıtlamalarının tamamen kaldırılabileceği konusunda "umutlu"
olduğunu ancak "hiçbir şeyin garanti edilemeyeceğini" söyledi. Tüm bu beklentilerin GBPUSD’ye üzerinde yukarı yönlü fiyatlama
yarattığını söylemek mümkün.
Powell’ın Fed’in tahvil alımlarını sürdüreceğine ve enflasyon kaygısı taşımadığına yönelik açıklamaları sonrası bu sabah Asya borsaları
ile ABD vadelilerinde satış baskısı etkili oluyor. Hong Kong borsası, hisse işlemlerinde damga vergisinin yükseltileceğine yönelik
haberlerle sert şekilde düştü. ABD 10 yıllık tahvillerin getirisi Powell’ın açıklamaları sonrası sert şekilde gerilerken, bu sabah işlemler
%1,33’ten devam ediyor.
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Endeks önceki işlem gününü %2.11 düşüşle 1.517,86 seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 39,3 milyar TL oldu.
Bankacılık endeksi %1.34, sanayi endeksi %2.57 düşüş yaşadı. Yurtdışı piyasalarda yükselen tahvil getirileri ve enflasyon
beklentileriyle satıcılı seyreden işlemler endekste satış baskısını devam ettiriyor. Yabancıların da çıkışta olduğu günde sanayi
endeksinde satışlar yoğun seyretti. Dün 1.525 desteği altında kapanış olması teknik açıdan olumsuz görüntü verdi. Bugün bu
seviye üzerine geçilemezse satış baskısının devamı gelebilir. Buna göre 1.508 ilk desteği takip edilecek. Altına eğilim oluşursa
1.500 ve 1.485 seviyeleri test edilebilir. Olası tepki alımlarında 1.525 aşılabilirse 1.545 ve 1.560 seviyeleri tekrar görülebilir.
Destekler: 1.508 / 1.500 / 1.485
Dirençler: 1.525 / 1.545 / 1.560
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Şubat vadeli kontrat dün günü %1.16 düşüşle 1.595,87 seviyesinde tamamladı. Avrupa’da ve ABD’de piyasaların negatif
görünümüyle endeks sert düşüş gösterirken kontratta da bu eğilim devam etti. Güne yükselişle başlayan kontrat daha sonra
düşüşe geçerek 1.600 seviyesinin altına indi ve 1.584 en düşük seviyesini gördü. Kontratta bugün 1.608 Fibo. 23.6 direnç
olarak izlenecek. Bu seviye üzerinde geçilememesi halinde düşüşün devamı gelebilir. Bu durumda 1.575 desteği bugün ilk
olarak takip edilecek. Gün içinde 1.575 ilk desteği altına geçilebildiği takdirde ise 1.555-1.534 seviyelerine doğru hareketlerin
devamı gelebilir. 1.608 aşılırsa 1.625 ve 1.645 test edilebilir.
Destekler: 1.575 / 1.555 / 1.534
Dirençler: 1.608 / 1.625 / 1.645
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Şubat ayı vadeli kontrat geçen günü %0.39 yükselişle 7.0900 seviyesinde tamamladı. Türk Lirası, uzun bir aranın ardından
dün güç kaybı yaşamaya devam ediyor. Yurtiçinde siyasi gelişmeler ve Dünya genelinde artan enflasyon endişeleriyle GOÜ
para birimlerinin genelinde Dolar’a karşı zayıflık Türk Lirası’nı olumsuz etkiliyor. 7.00 üzerinde tutunan kontratta TL’deki değer
kaybının devamı için konuşmak henüz erken. Kontratta bugün tekrar aşağı yönlü hareketler gözlenmesi durumunda 7.03 ve
7.00 destek seviyeleri söz konusu olabileceği gibi yükselişin devamına ilişkin hareketlerde ise 7.12 ve 7.1490 direnç seviyeleri
gündeme gelebilir
Destekler: 7.0300 / 7.0000 / 6.9700
Dirençler: 7.1200 / 7.1490 / 7.1680
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Şubat vadeli kontrat geçen günü %0.30 düşüşle 1.803,95 seviyesinde tamamladı. ABD FED Başkanı Jerome Powell'ın dünkü
sunumunda ekonomik toparlanmanın "düzensiz ve tam olmaktan uzak" olduğuna dair yorumlarının hemen ardından dolar
toparlanmaya başlarkenspot ons Altın dalgalı hareketlerle düşüş yaşadı. Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde yukarı
karışı kseyreden spot ons Altın’la birlikte seansı düşüşle tamamladı. Yükselişin devam etmesi için bugün 1.795 Dolar üzerinde
hareketleri görmek gerekecek. Bu hamle ile 1.815 direnci üzerine geçilebilirse 1.820 ve 1.830 direnç seviyeleri test edilebilir.
Hareketlerin 1.795 Dolar seviyesi altında kalması durumunda ise 1.785 -1.770 destek bölgesi test edilebilir.
Destekler: 1795 / 1785 / 1770
Dirençler: 1815 / 1820 / 1830
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ASELS: 2021 yılında konsolide gelirin TL bazında yüzde 40-50 artmasını bekliyor. Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan
açıklamada şu bilgiler verildi. Konsolide Gelirlerdeki Artış (TL bazında): %40 - %50, Konsolide Kur Farkından Arındırılmış
FAVÖK Marjı: %20 – %22, Konsolide Yatırım Harcamaları: 2.000 Milyon TL. Şirket’in bu beklentileri yıl ortalamasında
USD/TL kurunun 8,26 ve EUR/TL kurunun 9,83 seviyesinde olacağı varsayımına dayanmaktadır.
HEKTS.E payları 24/02/2021 tarihinden (seans başından) itibaren 10/03/2021 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa
ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
FRIGO.E payları 24/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek
fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
ERBOS.E paylarında 24/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar
brüt takas uygulanacaktır.

