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ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ ARTIŞ İLE ENDEKSLERDE SATIŞLAR HAKİM
Dün global piyasalarda riskli varlıklar üzerinde genel itibariyle satıcılı seyrin oluştuğu gözlendi. Yatırımcıların teknoloji ile ilgili şirketleri
satması ve yükselen enflasyon beklentisinin aşı kaynaklı küresel ekonomik iyileşme etrafındaki iyimserliği yumuşatması nedeniyle,
Çarşamba günü küresel hisse senedi piyasaları bir önceki seanstaki rekor seviyedeki yükselişlerden geri çekildi. Gösterge 10 yıllık
Hazine getirileri, salgın öncesi seviyelere yakın işlem görürken bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD doları, ana para birimlerinden
oluşan sepet karşısında değer kazandı.
Çarşamba günkü ABD’den gelen verilere baktığımızda perakende satışların hane halkının hükümetten ek salgın yardım parası aldıktan
sonra Ocak ayında keskin bir şekilde toparlandığını gösterdi ve bu, geçen yılın sonlarında yeni bir COVID-19 enfeksiyonu dalgasının
getirdiği kısıtlamaların ardından ekonomik aktivitede bir artış olduğunu gösterdi. Ayrıca ABD üretici fiyatları, mal ve hizmetlerin maliyetinin
artmasıyla birlikte 2009'dan bu yana en yüksek oranda arttı ve bu da fabrika çıkışı enflasyonunun artmaya başladığını gösteriyor. Çalışma
Bakanlığı, üretici fiyat endeksinde geçen ay % 1.3 artışla hükümetin seriyi yenilediği Aralık 2009'dan bu yana en büyük artışın yaşandığını
söyledi. İyimser ekonomik verilerin yardımıyla ABD doları yükselişini sürdürdü. Dolar endeksi% 0,23 artarak 1 haftanın en yüksek
seviyesine ulaştı.
Dün açıklanan 26-27 Ocak FED toplantı tutanaklarına göre FED yetkililerinin ekonominin tamamen iyileşmesi için daha uzun bir zamana
ihtiyaç duyabilecek, virüsten zarar görmüş ekonomiyle karşı karşıya oldukları ortamda toplantıda ABD halkını yükselen enflasyonu kabul
etmesi için nasıl zemin hazırlayacaklarını ve aynı zamanda olası stres belirtileri için "tetikte olma" ihtiyacını tartıştıkları görüldü.
Tutanaklarda ayrıca ekonomik faaliyet ve istihdamdaki toparlanma hızının son aylarda yavaşladığı belirtildi. ekonominin aşılamalar da
dahil olmak üzere Kovid-19 salgınının seyrine bağlı olacağı, devam eden halk sağlığı krizinin ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon
üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceği ve ekonomik görünüm için önemli riskler oluşturacağı aktarıldı.
Enflasyondaki olası bir artışla ilgili endişelerin aşı kaynaklı küresel ekonomik iyileşme konusundaki iyimserliği hafifletmesi nedeniyle
Avrupa hisseleri ise bir yılın en yüksek seviyelerinden geriledi. Son zamanlardaki enflasyonda kısa vadeli bir artış olasılığının yükselen
borç getirileriyle birleştiğinde, yatırımcılar büyük merkez bankaları tarafından para politikasını azaltma olasılığını fiyatlandırıyor ve bunun
da risk odaklı varlıkları baskılayabileceğini görüyor ve fiyatlamasını buna göre şekillendiriyor. Enflasyonun yükselişine ilişkin beklentiler
aynı zamanda Alman tahvil getirilerini yaklaşık bir yıldaki en yüksek seviyeye ulaşmasına neden oldu.
Bu sabah ABD vadelileri hafif ekside hareket ediyor. Asya’da ise endekslerin genelde negatif tarafta hareket ettiği gözleniyor. Endeksin
güne sınırlı bir düşüşle başlamasını bekliyoruz.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi önceki günü %0.14 düşüşle
1.540,59 seviyesinde tamamladı. 36 milyar
TL işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %1.09 düşerken, sanayi
endeksi ise %0.39 yükseliş yaşadı.
Haftanın üçüncü işlem gününe endeks
yükselişle başlangıç yaptıktan sonra 1.553
seviyesine kadar yükseldikten sonra
seansın
kapanışına
doğru
yeniden
başlattığı düşüş hareketiyle günü hemen
hemen yatay tamamladı

Teknik Analiz:
Endeks önceki gün yaşadığı düşüşte 1.525 desteği üzerinde tutunmayı tekrar
başardı. Bugün yine takibimizdeki 1.525 desteği üzerinde hareketlerin sürmesi
durumunda 1.555 ve 1.570 direnç seviyeleri takip edilecek. 1.525 destek
seviyesi altına olası geri çekilmede gelebilecek düşüşlerde 1.515 ve 1.508
seviyeleri takip edilmeli. 1.565 aşılabilirse 1.595’e doğru yol açılabilir.
Yurtdışının görünümü bugün de önemli olacak.
Destekler: 1.525 / 1.515 / 1.508
Dirençler: 1.555 / 1.570 / 1.582

Dün Avrupa’da endeksler satıcılı bir gün
geçirirken endeksin de bu görünümden
etkilendiği gözlendi. Avrupa hisseleri,
enflasyondaki olası bir artış ve artan tahvil
getirileriyle ilgili endişelerin risk odaklı
varlıklarda geri çekilmeye yol açması
nedeniyle Çarşamba günü yaklaşık bir yılın
en yüksek seviyelerinden geriledi. Endekste
yaşanan düşüşe rağmen 1.525 destek
noktasının çalışmaya devam ettiği ve bu
seviye yakınlarından tepkinin gelebildiği
gözlendi. Yeni günde yurtdışı fiyatlamasına
bağlı olarak dalgalı seyrin devamı
beklenebilir.
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Günün Gelişmeleri
Şubat ayı vadeli kontrat önceki günü %0.19
yükselişle 1.621,75 seviyesinde tamamladı.
Dün tepki alımlarının etkisiyle güne
yükselişle
başlayan
kontrat
açılışın
akabinde 1.629,50 seviyesine kadar
yükselse de gün ortasından sonra endekse
gelen sert satışlarla birlikte düşüşe yöneldi.
Bu düşüşte 1.601,25 seviyesi test edildi.
Akşam seansında ise gelen tepki alımlarıyla
kontrat günü hafif yükselişle tamamladı.
Dünkü hareketlerle Kasım ayı başından
gelen yükseliş trendi altında kapanışın
oluştuğu gözlendi.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan 1.629,50 seviyesine kadar yükseldikten sonra gelen
satış baskısıyla orta vadeli trendi çevresinde günü tamamladı. Kontratta
1.608 Fibo. 23.6 destek seviyeleri üzerinde tutunmanın sürmesi halinde
yükselişin devamı tekrar mümkün olabilir. Bu durumda 1.635 direnci bugün
takip edilecek. Gün içinde 1.608 ilk desteği altına geçilebildiği takdirde ise
1.590-1.575 seviyelerine doğru hareketlerin devamı gelebilir. 1.635 aşılırsa
1.655 ve 1.680 test edilebilir.
Destekler: 1.608 / 1.590 / 1.575
Dirençler: 1.635 / 1.655 / 1.680

Yeni günde yurtdışı piyasaların ABD’de
enflasyon beklentilerine ve mali teşvik
beklentilerine dayalı fiyatlaması etkili
olmaya devam edecek. Bu bağlamda
kontratta da dalgalı seyrin sürmesi
muhtemel.
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Günün Gelişmeleri:
Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem
gününü %0.17 düşüşle 7.0154 seviyesinde
tamamladı.
James
Bullard’ın
geçen
günkü
açıklamalarıyla yükselişe geçen Dolar
2020
endeksiyle birlikte sabah
ilk saatlerde Türk
Lirası’nda Dolar’a karşı değer kaybı
meydana geldi. Devamında ise 7.05 üzeri
test edilse de Türl Lirası’ndaki güçlü
konumun etkisiyle yeniden 7.00 TL altına
geçiş meydana geldi. Bugün TCMB faiz
kararı piyasların beklediği önemli gelişme
olacak.

Teknik Analiz:
Önceki güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde yukarı yönlü hareket
etse de günü düşüşle tamamladı. Kontratta bugün tekrar aşağı yönlü
hareketler gözlenmesi durumunda 6.96 ve 6.93 destek seviyeleri söz konusu
olabileceği gibi bu bölgeden gelebilecek olası tepki hareketlerinde ise
yükselişlerde 7.05 ve 7.08 seviyeleri gündeme gelebilir. Kontratta zaman
zaman yaşanacak yükselişlerin kısa süreli olacağını düşünüyoruz.
Destekler: 6.9500 / 6.9300 / 6.9000

Ayrıca NATO’da gerçekleşen görüşmeler
ve S-400 konusunda ABD ile yaşanacak
süreç piyasaların yakın takibinde olmaya
devam ediyor. Spot kurdaki bu hareketlerle
birlikte bir süre kontratta da TCMB kararları
sonraso dalgalı bir seyir izlenebilir.
Genel olarak Türk Lirası’nın güçlü
duruşunun devam ettiğini düşünüyoruz.
Zaman zaman yaşanacak yükselişlerde
kontratta yeniden aşağı yönlü tepki
hareketleri oluşabilir.

Dirençler: 7.0500 / 7.0800 / 7.1100
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Günün Gelişmeleri:
Altın kontratı, önceki işlem gününü %1.19
düşüşle
1.775,60
Dolar
seviyesinde
tamamladı.
Spot ons Altın, Çarşamba günü düşüşünü
beşinci seansa uzatarak, ekonomik iyileşme
için yapılan hamlelerin Dolar’ı yükseltmesi ve
ABD Hazine getirilerine odaklı hareket ettiği
için iki aydan uzun süredir en düşük
seviyesine geriledi.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlangıç yapan kontrat gün içerisinde düşüş yaşayan spot
ons Altın’la birlikte seansı da düşüşle tamamladı. Yükselişin tekrar devam
etmesi için 1.800 Dolar üzerinde hareketleri görmek gerekecek. Bu hamle ile
1.815 direnci üzerine geçilebilirse 1.820 direnç seviyeleri test edilebilir.
Hareketlerin 1.800 Dolar seviyesi altında kalması durumunda ise 1.770 ve
1765 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1770/ 1765 / 1750
Dirençler: 1800 / 1815 / 1820

1,9 trilyon dolarlık ABD teşvik planı için artan
iyimserlik ve yükselen enflasyon beklentileri
gösterge Hazine getirilerini yükseltirken bu
durum Dolar’ı bir haftadan uzun süreli zirve
seviyesine çıkardı. ABD’de beklenen
enflasyonun bir ölçüsü olan başabaş
enflasyonu %2,2 ile Ağustos 2014'ten bu
yana en yüksek seviyesinde.
Spot ons Altın’daki düşüşle kontratın da
düşüş baskısında devam ettiği günde 1.800
Dolar altında hareketler devam etti. Son
görünümde
kısa
vadede
kontratta
yükselişlerin yeniden satışla karşılaşması
mümkün görünüyor.
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NIBAS.E payları 18/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek
fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
ESEN.E paylarında 18/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/03/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar
brüt takas uygulanacaktır.
ULUUN: Söke Un hisselerinin Ulusoy Un tarafından kısmen ya da tamamen satın alınması ya da Ulusoy Un ile Söke
Un'un, Ulusoy Un (devralan) bünyesinde birleştirilmesi için görüşmelerin başlatılması ve alternatiflerin değerlendirilmesi
amacıyla Ulusoy Un ile Söke Un arasında bir gizlilik anlaşması imzalandı.
KARSN: Ego Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı'nın açtığı otobüs ihalesine katıldı.
LOGO: 2021 yılında faturalanan gelirlerinde yüzde 31 artış bekliyor. Logo Yazılım'ın Yatırımcı Sunumuna göre, 2020
yılında 615 milyon TL olan gelirlerin 802 milyon TL'ye çıkacağı tahmin edildi. Şirket UFRS Gelirinin yüzde 34 artışla 545
milyon TL'den 728 milyon TL'ye çıkacağı beklentisinde bulundu. Şirketin FAVÖK beklentisi yüzde 47 artışla 260 milyon TL
olarak belirlendi.

