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BUGÜN DİKKATLER FED KARARLARINDA OLACAK..

Haftanın ikinci işlem gününde Avrupa ve ABD’de virüs kaynaklı tedbir ve kısıtlamalar, mal teşvik beklentileri gibi gelişmelerden ayrı
olarak gelen 4.çeyrek bilanço sonuçlarının beklentileri karşılaması riskli varlıklar üzerinde pozitif hareketler meydana getirdi. S&P
ve Nasdaq, Salı günü yatırımcıların bir dizi kurumsal finansal sonuçlarıyla birlikte rekor kapanış seviyelerinden gerilerken, Çarşamba
günü Merkez Bankası'ndan beklenen bir politika açıklaması da hareketleri sınırlamaya etken oldu.
ABD’de 3M Co, koronavirüs enfeksiyonlarındaki artışın ortasında daha düşük maliyetler ve tek kullanımlık yüz maskeleri, el
dezenfektanları ve güvenlik gözlüklerine olan talepten faydalandıktan sonra Dow'daki en büyük artışlardan biri olarak %3,26
yükseldi. İlaç üreticisi Johnson&Johnson ayrıca, merakla beklenen COVID-19 aşı verilerini önümüzdeki hafta başlarında bildirmeyi
beklediğini söylediği için % 2.71 artışla güçlü bir artış sağladı. Fakat bazı şirketler salgının işletmeleri düzeyinde aldığı darbeyi
gösterdi. American Express Co pandeminin yol açtığı kilitlenmeler ve iş kısıtlamalarının kredi kartı veren kuruluşun üyelerinin
seyahat etmesini ve dışarıda yemek yemesini engellemesi ile üç aylık karda %15'lik bir düşüşün ardından hisse fiyatı %4,13 düştü.
Avrupa’da ise varlık yöneticisi UBS ve otomobil parçaları üreticisi Autoliv'in güçlü kazançları iyimser havaya katkıda bulunurken,
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 2021'de küresel büyüme tahminini yükseltmesiyle hisse senetleri Salı günü yükseldi. İtalya’da
FTSE MIB’i, Başbakan Giuseppe Conte’nin kendisine yeni bir koalisyon kurma ve parlamento çoğunluğunu yeniden kurma fırsatı
verileceği beklentisiyle istifasını devlet başkanına vermesinin ardından % 1,2 arttı.
Dün takip edilen verilerden ABD tüketici güveni (Conference Board) Ocak ayında ılımlı bir şekilde artarken, COVID-19 salgınıyla
ilgili süregelen endişeler, hanehalklarının işgücü piyasası algılarının daha da kötüleşmesine yol açarak ikinci bir aylık iş kaybı riskini
artırdı. Conference Board’un tüketici güven endeksi Aralık'taki 87.1'den bu ay 89.3'e yükseldi. Bu hafif artış, muhtemelen Aralık ayı
sonunda hükümetin sağladığı ve tüketicilerin kısa vadeli beklentilerini artıran salgın rahatlamasında yaklaşık 900 milyar Dolar’lık
teşvik paketini yansıtıyor. Veri, tüketicilerin önümüzdeki altı ay içinde ev ve otomobil satın almaya istekli olduklarını, konut
piyasasının ve imalat endüstrisinin ekonominin temelini oluşturmaya devam edeceğini gösterdi.
Bugün FED’in faiz kararı ve sonraki Powell açıklamaları odakta olacak. FOMC’de herhangi bir faiz ve varlık alımlarında bir değişiklik
beklentisinde olmasak da, Jerome Powell'dan Fed'in yeni mali teşvik ve aşı uygulamasının ardından ekonominin gidişatını nasıl
gördüğüne dair güncel yorumlar piyasalarca yakından takip edilecektir. Olası daha olumlu bir değerlendirme, QE'nin düşürülmesi
beklentilerini ve nihai faiz artışlarını öne çıkarabilir. 16 Aralık toplantısından bu yana yaşanan mali teşvik hakkındaki haber akışı,
orta ve uzun vade için olumlu olsa da ekonomik ivme kaybının açık işaretleri göz önüne alındığında çok yakın vadede şüphesiz
daha olumsuz görünümü ortaya çıkıyor. Örneğin, perakende satışlarda arka arkaya üç aylık düşüş yaşanırken, Aralık istihdam
raporu ise ülkenin çeşitli yerlerinde Kovid kontrol önlemleri artırıldıkça istihdamda düşüş olduğunu gösterdi. Bu kısıtlamalar, kısa
vadede ekonomik aktiviteyi bastırmaya devam edecektir. Enflasyonist olgudan kaynaklı daha yüksek tahvil faizlerinin, muhtemelen
bu yılın ilerleyen aylarında olası QE'nin azaltılacağına dair yorumların da artmasına neden olabilir. Fakat kısa vadeli görünümde
FED’in bu toplantıda konu hakkında temkinli olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ikinci
işlem
gününü
%0.27
düşüşle
1.536,11
seviyesinde tamamladı. 31,9 milyar TL
işlem hacminin
gerçekleştiği
günde
bankacılık endeksi %0.20, sanayi endeksi
ise %0.74 değer kazandı

Teknik Analiz:
Güne hafif düşüşle başlayan endeks, gün içerisinde 1.548 seviyesi
gördü ve günü buradan gelen düşüşle tamamladı. Endekste yaşanan
yükselişin trend desteği üzerinde sürmesi durumunda 1.557 ve 1.575
direnç seviyeleri test edilebileceği gibi geri çekilme hareketlerinin devamı
durumunda ise 1.525 ve 1.520 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Geçen
yıl Ekim ayından gelen yükseliş trendinin devam etmesi olumlu.
Destekler: 1.525 / 1.505 / 1.484
Dirençler: 1.557 / 1.575 / 1.590

Endeks dün zayıf bir görünümdeki
hareketini sürdürdü. Gün içerisinde yine
dalgalı bir seyir izleyen endeks 1.549
seviyesini aşamadı ve yine geçen Kasım
ayı başından gelen yükselen trendi
desteğinin altında kaldı. Bu kapanış ile
birlikte yeni günde düzeltmenin bu trend
altında devam edip etmeyeceği önemli.
1.557 seviyesi altında kalıcı bir hareket
meydana gelirse aşağı yönlü eğilim baskın
kalmaya devam edebilir. Dün Avrupa’da
endeksler korona virüs salgınının yarattığı
artan
kısıtlamalardan
ve
aşı
gelişmelerinden farklı olarak gelen olumlu
bilançolarla yükseldi. ABD endekslerinde
ise aşağı yönlü görünüm hakim oldu. Yeni
günde yurtdışı piyasaların görünümü
endeksin yönüne etki etmeyi sürdürebilir.
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Günün Gelişmeleri
Şubat ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.75
düşüşle
1.648,50
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne kısmi yükselişle başlayan kontrat 1.664,75 seviyesine kadar
hareketlenme yaşadıktan sonra zaman zaman gelen tepki alımlarıyla
günü yükselişle tamamladı. Kontratta 1.692 kanal direnci altında
kalınması durumunda aşağı yönlü eğilim baskın kalmaya devam edebilir.
Bu durumda 1.625 ve 1.603 test edilebilir. 1.692 üzerine geçilebildiği
takdirde 1.705 ve 1.720 seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.625 / 1.603 / 1.575
Dirençler 1.692 / 1.705 / 1.720

Piyasalarda gündem virüse bağlı
gelişmeler odaklı olmaya devam ederken
bir yandan da gelen 4.çeyrek bilanço
sonuçlarına
odaklıydı.
Avrupa’da
endeksler beklentilere göre iyi gelen
bilanço sonuçlarıyla moral buldü ve
yükseldi. Kontratta da sabah saatlerinde
yaşanan satışlardan sonra toparlanma
eğilimi ön plana çıktı. Esasen endekste
yaşanmaya devam eden düzeltme
hareketi ile kontratta yükselen trend
altına geçilmesiyle birlikte geri çekilme
eğilimi devam edebilir. 1.692 bu trendin
direnci olarak izlenecek. Bu seviye
altında tutunma sürdüğü müddetçe
görünümü aşağı yönlü olmaya aday
olabilir.
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Günün Gelişmeleri:
Ocak ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ikinci işlem gününü %0.7
düşüşle 7.3641 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne hafif yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde aşağı yönlü seyir
izledi ve günü düşüşle tamamladı. Kontratta aşağı yönlü hareketlerin
devamı durumunda 7.33 ve 7.30 destek seviyeleri söz konusu olabileceği
gibi 7.45 üzerinde yükseliş hareketinin görülmesi durumunda ise 7.50 ve
7.53 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 7.3300 / 7.3000 / 7.2700

Dün
IMF’in
Türkiye
ekonomisi
hakkındaki olumlu görüşleri, TCMB’nin
faiz politikasının uygunluğuna vurgu
yapması, döviz rezervleri ve enflasyon
konularında
pozitif
yorumlarda
bulunması ve 2021 büyüme beklentisini
%5’ten 56’ya çıkarması sonrası Türk
Lirası’nda güç kazanımı eğilimi etkili
oldu. Bu bağlamda spot kurda 200
günlük h.o. nun altına geçildi. Kontratta
da ise bu gelişmelerle birlikte aşağı yönlü
eğilim etkili oldu. Bugün FED’in FOMC
kararlarını göreceğiz. Salgın ile artan
teşvik beklentileri varlık alım programının
düşürülmesi, enflasyon beklentileri gibi
konularda Powell’ın yorumalrı takip
edilecek. Spot kurda ve kontratta gelen
son raporlara göre baktığımızda yönün
kısa vadede aşağı yönlü olduğunu
düşünüyoruz.

Dirençler: 7.4500 / 7.5000 / 7.5300
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Günün Gelişmeleri:
Şubat ayı vadeli Altın kontratı, önceki
işlem gününü %0.09 düşüşle 1.857
seviyesinde tamamladı.
Altın fiyatları Salı günü, yeni ABD
koronavirüs yardım paketine ilişkin
endişeler nedeniyle düşerken, daha
zayıf bir Dolar ve düşüşe yönelen
hazine getirisi sınırlı kayıplara neden
oldu. Yatırımcılar FED’in para politikası
toplantısını yakından takip etti.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlangıç yapan kontrat gün içerisinde ABD piyasalarında
Biden’ın teşvik beklentileri ve virüs gelişmeleriyle günü yine yatay
tamamladı. Yükselişin tekrarı halinde 1867 ve kırılırsa 1888 direnç
seviyeleri test edilebileceği gibi düşüşlerin yeniden oluşmsı durumunda
ise 1845 ve 1835 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1845 / 1835 / 1825
Dirençler: 1867 / 1875 / 1888

Mali harcamaların nereye doğru
gideceğine ve merkez bankasının nasıl
tepki vereceği konusunda tam bir netlik
olmaması nedeniyle ortaya çıkan
belirsizlikler ons Altın için sınırlayıcı
etkiler yaratıyor.
Bu gelişmelerle alakalı olarak spot ons
Altın ve ons Altın kontratında
hareketlerin dar bir alanda oluştuğu
gözleniyor. Bize göre ise yukarı yönlü
trend henüz sonlanmadı. Bu nedenle
geri çekilmeler alım fırsatı vermeye
devam edecektir.
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YESIL: 27/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat
işlem yöntemi ile işlem görecektir.
KRSTL: Sapanca tesisleri için Yatırım Teşvik Belgesi onaylandı.

