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PİYASALAR RİSKLİ VARLIKLARA YÖNELMEYE DEVAM EDİYOR…
ABD mali teşvik paketine ilişkin iyimserlikle başta ABD olmak üzere birçok ülkede endeksler dün pozitif tarafta hareket etti. ABD’de
endeksler Pazartesi günü yükselişine devam ederken, mali teşvikler yoluyla ekonomik canlandırma beklentileri ve devam eden aşı
dağıtımının, pandemi kaynaklı ekonomik durgunluktan ekonomik iyileşme hızına dönüşe ilişkin yatırımcı iyimserliğini artırmasıyla rekor
kapanış zirveleri test edildi.
Piyasalarda mali teşvik beklentileri yanında ayrıca aşı ile ilgili gelişmeler de fiyatlamalara etkisi bakımından yakından izleniyor. Yapılan
bir araştırmanın AstraZeneca aşısının virüsün bu ülkenin daha bulaşıcı varyantına karşı yalnızca sınırlı koruma sağladığını göstermesi
nedeniyle Güney Afrika'nın aşının piyasaya sürülmesini durdurduğuna dair haberler bile hisse senedi piyasalarının görünümünde bir
bozulma oluşmasına yetmedi. Bu bağlamda MSCI’nın 50 ülkeli dünya hisse senedi endeksi 2021’de dokuzuncu rekor seviyesine ulaştı.
Mali teşvik beklentilerinin yükselmesiyle birlikte küresel borçlanma maliyetlerinin ana etkenlerinden biri olan 10 yıllık ABD Hazine getirileri,
geçtiğimiz Mart ayında koronavirüs belirsizliğinin zirvesinden bu yana en yüksek seviyesi olan % 1,2'ye yükseldi. Enflasyon göstergesi
ABD 10 yıllık başa baş oranları, 2014'ten bu yana en yüksek olan % 2,21'e kadar yükseldi. Avrupa'da ise Almanya’nın 10 yıllık getirileri
3 baz puan artarak beş ayın en yüksek seviyesine yakın -% 0,412 düzeyini gördü.
Avrupa’da da endekslerde pozitif görünüm oluşurken piyasalar Almanya’dan gelen sanayi üretimi ve Chiristine Lagarde’ın konuşmasını
takip etti. Art arda yedi ay süren güçlü artışların ardından Almanya’nın sanayi üretimi Aralık ayında %0 ile kesintiye uğradı ve Kasım
ayındaki yukarı yönlü revize aylık %1,5 oranı değişmedi. Yıllık sanayi üretimi ise %1 azaldı. Tüketim malları ve ara malları üretimi
artarken, sermaye malları üretimi bir miktar düştü. Noel tatili nedeniyle inşaat sektöründeki faaliyet bir önceki aya göre % 3,2 düştü.
Mevcut koronavirüs kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle Alman ekonomisinin kendisini bir kez daha daralmadan kurtarması pek
olası görünmüyor. Üretim beklentileri Kasım ayından bu yana bir miktar toparlandı ancak hala yaz seviyelerinin altında. Aynı zamanda,
2020'nin ikinci yarısında stoklardaki azalma yılın başında sona ermiş görünüyor.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde ise, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış, virüsteki mutasyonlar
ve sıkı kısıtlayıcı tedbirler, Euro Bölgesi ekonomik faaliyetine yönelik önemli aşağı yönlü risk ortaya koyuyor" dedi. Aşılama süreçlerinin
başlamasının "umut verici" olduğuna dikkati çeken Lagarde, vatandaşların halen virüsün sosyal ve ekonomik sonuçlarıyla karşı karşıya
kaldığını ve geleceğe yönelik belirsizliklerin sürdürdüğünü söyledi. Lagarde, para ve maliye politikalarının birlikte sürdürülmesi gerektiğini
belirterek, mevcut ortamda AMB'nin sergilediği uyumlu para politikası duruşunun gerekli olduğunu kaydetti.
Bu sabah ABD vadelileri yataya yakın hafif satıcılı hareket ederken Asya piyasalarında endekslerin pozitif tarafta olduğu gözleniyor.
Endeksin de güne hafif yükselişle başlamasını bekliyoruz.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü
%0.51 yükselişle 1.534,91 seviyesinde
tamamladı. 35.1 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%0,41, sanayi endeksi ise %1.15 yükseliş
yaşadı.

Teknik Analiz:
Haftaya yükselişle başlayan endeks günü 1.545 direncini aşamadan
tamamladı. Endekste bugün 1.525 üzerinde hareketlerin sürmesi durumunda
1.545 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.
Destekler: 1.525/ 1.508 / 1485
Dirençler: 1.545 / 1.565 / 1.595

Haftaya yükselişle başlayan endeks gün
1.545 direncine kadar yükseldikten sonra
tekrar geri çekildi ve gün ortasına kadar
dalgalı bir seyir izledi. Gün ortasından
sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan
gelen Çarşamba günü “bazı güzel
açıklamalar yapacağım” ifadesi ardından
gayrimenkul ve çimento sektörü hisselerine
gelen alımlarla yukarı yönlü hareket etme
eğilimini tekrar gösterdi. Bankacılık endeksi
seansın son iki saatine kadar satıcılı
seyrettikten sonra gelen alımlarla günü
pozitif tarafta tamamladı.
Yurtdışı borsalarda aşı iyimserliği ve mali
teşvik beklentilerindeki güçlenme ile
yükselişler devam etti. Endeksin yukarı
yönlü eğiliminin korunmasında buradan da
gelen desteğin etkisi oldu. Yeni günde
yurtdışı
yükselişine
devam
ederse
endekste de yükselişin devamını bekleriz.
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Günün Gelişmeleri
Şubat ayı vadeli kontrat haftanın ilk işlem
gününü
%1.12
yükselişe
1.630,50
seviyesinde tamamladı.
Yurtdışında Asya piyasalarında ve ABD
vadeli endekslerindeki yukarı yönlü seyirle
birlikte Cuma günü kontratın güne yükselişle
başlanmasının ardından 1.644 seviyesi
yakınlarına kadar yükselişler yaşandı fakat
akşam seansında bir miktar satış eğilimi
yaşandı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde 1.644’e kadar yükseldikten
gelen satışlara rağmen günü yükselişle tamamladı. Kontratta 1.608 Fibo.
23.6 destek seviyeleri üzerinde kalınması durumunda yükselişin devamı
gelebilir. Bu durumda 1.650 direnci test edilebilir. Gün içinde 1.608 altına
geçilebildiği takdirde ise 1.585-1.558 seviyelerine doğru hareketlerin devamı
gelebilir.
Destekler: 1.608 / 1.585 / 1.558
Dirençler 1.650 / 1.665 / 1.689

Yurtdışı borsalarda mali teşvik ve aşı
gelişmeleri risk iştahına imkan vermeye
devam ediyor. Açıklanan şirket bilançolarının
da
beklentilerin
üzerinde
sonuçlar
getirmesiyle riskli varlıklarda yukarı yönlü
eğilim dün yine devam etti. ABD mali teşvik
paketi için beklentiler yükseldikçe riskli
varlıklara eğilim de artıyor. Kontratta ise bu
pozitif görünümle yukarı yönlü eğilimin
devamı beklenebilir. tassgggdgdgdgdg30
Özellikle mali teşvik beklentilerine bağlı
gelişmeler haftanın ikinci işlem gününde de
yakından izlenmeye devam edilecek.
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Günün Gelişmeleri:
Şubat ayı vadeli kontrat haftanın ilk işlem
gününü
%0.63
yükselişle
7,1470
seviyesinde tamamladı.
Türk Lirası Dolar karşısında değer
kazancoyla 7.02 seviyelerine
kadar
2020
gerilediktan sonra Şubat 2018’den gelen
yükseliş trendini test etmiş oldu ve haftanın
ilk işlem gününde buradan bir tepki aldı. Bu
bağlamda sport kurda dün 7.12 seviyeleri
test edldi fakat bu yükselişin devamının da
gelmediği gözlendi.

Teknik Analiz:
Haftanın ilk işlem gününe yatay başlayan kontrat gün içerisinde yukarı yönlü
eğilimini gösterdi. Kontratta bugün tekrar aşağı yönlü hareketler gözlenmesi
durumunda 7.09 ve 7.0500 destek seviyeleri yeniden söz konusu olabileceği
gibi geçen sene Mayıs’tan gelen trend direnci 7.17 üzerinde yükseliş
hareketinin görülmesi durumunda ise 7.20 ve 7.23 direnç seviyelerini takip
edeceğiz.

Genel olarak Türk Lirası’nın güçlü
duruşunun devam ettiği söylenebilir.
Dünkü spot kur hareketiyle kontratta da
yukarı yönlü 7.18 seviyesi yakınlarına
doğru bir eğilim gözlendi.
Kontratta bugün ise yukarı yönlü hareketler
gözlenmesi durumunda bu eğilimin çok
güçlü olmayacağını düşünüyoruz. Bir
önceki günkü direnç seviyeleri yine
takibimizde olacak.

Destekler: 7.0900 / 7.0500 / 7.0300
Dirençler: 7.1700 / 7.2000 / 7.2300
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Günün Gelişmeleri:
Altın kontratı, haftanın ilk işlem gününü
%1.121yükselişle 1.833,90 Dolar seviyesinde
tamamladı.
1.9 trilyon dolarlık ABD ekonomik canlandırma
paketine dair beklentiler enflasyona dair
korunma aracı olarak cazibesini artırdığı için,
spot ons Altın Pazartesi günü % 1'den fazla
yükseldi.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlangıç yapan kontrat gün içerisinde ABD piyasalarında
tahvil faizlerindeki gerileme ve Dolar endeksinin geri çekilmesiyle seansı
yükselişle tamamladı. Yükselişin devam etmesi halinde 1.835 ve üzerine
geçilebilirse 1.845 direnç seviyeleri test edilebilir. Yükselişlerin 1.820 altında
kalması durumunda ise 1805 ve 1790 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1805 / 1790 / 1775
Dirençler: 1835 / 1845 / 1855

ABD Başkanı Joe Biden ve Kongre'deki
Demokrat milletvekilleri Cumhuriyetçi’lerin
desteği olmadan 1.9 trilyon dolarlık COVID-19
yardım paketinin yolunu açan bütçe taslağını
onaylaması ardından riskli varlıklara alımlar
artarken ons Altın’da Cuma gününden sonra
dün de yükseldi. Yellen’ın 2 trilyon dolarlık
teşvikle 2022'ye kadar oluşabilecek tam
istihdamdan bahsetmesi enflasyonda bir artış
olasılığını artırıyor, bu da altın için yükseliş
nedeni oluşturuyor.
Bu bağlamda dün kontratta da yukarı yönlü
hareketlerin yaşandığı gözlendi. Bugün bu
beklentilere dayalı olarak yukarı yönlü eğilimin
devamı beklenebilir.
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AGYO.E ve VERTU.E payları 09/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. Bu paylarda uygulanmakta olan brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem
yöntemi ile birlikte 23/02/2021 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.
LUKSK.E payları 09/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek
fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
RALYH: Çankaya'da bulunan taşınması 1,27 milyon TL bedelle sattı.
ORGE: Devam eden işleri arasında yer alan, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Uzatması Projesi, Kirazlı-Bakırköy İDO
Metro Hattı Uzatması Projesi ve Ataköy-İkitelli Metro Hattı Projelerinin, Scada kapsamındaki elektrik işlerine ilişkin 340.000
Euro+KDV tutarındaki teklifinin kabul edildiği İşveren Elmak Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından Şirkete
bildirilmiş, işveren ile sözleşme görüşmelerine başlandığını açıklamıştır.
MPARK: 2022-2024 yıllarına ait sendikasyon kredilerinin 47,1 milyon euro olan anapara ödemelerinin tümünü TL'ye çevirdi.
TAVHL: Yurt içi ve yurt dışında işletilen tüm havalimanlarında yolcu sayısı Ocak ayında yüzde 72 düşüş göstererek 1
milyon 244 bin 606 oldu. TAV'dan yapılan açıklamaya göre, Şirketin dış hat uçuşlarda yolcu sayısı yüzde 84 düşüşle 306
bin 285 olurken, iç hat uçuşlarında yolcu sayısı yüzde 63 düşüşle 938 bin 321 olarak gerçekleşti.

