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PİYASALAR RİSKLİ VARLIKLARDAN ÇIKIŞINI SÜRDÜRECEK mi?
Geçen hafta Joe Biden, salgınla mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için önerdiği 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketini
açıkladı. Biden’ın açıkladığı teşvik paketinde Kovid-19 ile mücadeleye 400 milyar dolar, vatandaşlara doğrudan ödenecek çeklere 1 trilyon
dolardan fazla ve topluluklar ile şirketlere 440 milyar dolar yardım yapılması tasarlanıyor. Paketin büyüklüğünün yanı sıra asgari ücret artışı
ile eyalet ve yerel yönetimlere yardım gibi Demokratların önceliklerine yer veriyor oluşu, Cumhuriyetçilerin desteğini zora sokabilecek bir
unsur olarak değerlendiriliyor.
Geçen hafta izlenen bir başka süreç ise Trump’ın azledilmesi idi. Demokratlar, geçen hafta Donald Trump'a karşı azil maddesini içeren
tasarıyı Meclise resmen sundu. ABD Temsilciler Meclisine sunulan tasarıda ABD başkanı Donald Trump'a, 6 Ocak'taki Kongre baskını
dolayısıyla "ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik" suçlaması yöneltildi. ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, Başkan
Donald Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi kabul edildi.
ABD’de ayrıca Powell’ın yaptığı konuşmada da özellikle son zamanlarda hızla yükselen tahvil faizleri ve Dolar endeksi nedeniyle tahvil
alım programının enflasyonda beklenenden önce yükseliş olabileceği endişesiyle tahminlerden önce azaltılabileceğine ilişkin bir yorum
yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Fakat Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının dev boyuttaki tahvil alımlarının
azaltılmasını tartışmak için doğru bir zaman olmadığını söyledi. Powell, yaptığı açıklamada “Tahvil alımlarının iletişimini gerçekleştirirken
çok dikkatli olmamız gerektiğini biliyoruz. Çıkışı konuşmak için doğru zaman olmadığını biliyoruz. Bence küresel finansal krizinden
çıkardığımız bir başka ders de erken çıkış yapmama konusunda dikkatli olmamız gerektiği” dedi.
Yurtdışında bu gelişmeler çn planda kalırken yurtiçinde ise koronavirüs vaka sayısı uzun bir aradan sonra 1.000 sayısının altına geriledi
ve aşılama programı ilk olarak sağlık çalışanları olmak üzere başladı. İki gün içerisinde 500.000 sayısı hızla aşılırken yazının yazıldığı
sıralarda bu sayı 707.000’e ulaşmıştı.
Geçen hafta ABD’de bahsettiğimiz gelişmeler yanında aşılama programlarına rağmen artışı devam eden koronavirüs vakaları nedeniyle
Japonya ve Çin gibi ülkelerde de yeni kısıtlama kararlarının alınması, Avrupa’da aşı teslimatlarının gecikeceğine dair haberler ve bu
bölgede de süren karantina önlemleri ekonomik aktivitenin toparlanmasına yönelik endişeleri artırması nedeniyle riskli varlıklardan çıkış
eğilimleri devam etti. Gelinen seviyeler itibariyle değerlemelerin bu fiyatları yansıtmayabileceği endişeleri satış baskılarının devamına
neden olabilir.
Bu hafta ABD’de Biden’ın remi olarak görevi devralacağı süreci takip edeceğiz. Geçen hafta ve hafta sonu olmak üzere ABD’de askeri
düzeyde ciddi önlemlerin alındığı gözleniyor. Bu bağlamda yaşanacak olası gerilimler riskli varlıklar üzerinde etkili olabilir. Yurt içinde ise
TCMB’nin faiz kararı TL varlıklar açısından haftanın en önemli gelişmesi olarak izlenecek. Kurum olarak faiz artışı beklentimiz bulunmuyor.
Fakat toplantı metninde enflasyonla devam eden mücadeleye yönelik geçen son iki toplantıdaki mesajların güçlü kalmaya devam edeceğini
düşünüyoruz.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi geçen haftanın son işlem
gününü
%1.43
düşüşle
1.524,49
seviyesinde tamamladı. 31,6 milyar TL
işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %2.66 düşerken, sanayi
endeksi ise %0.45 değer kaybetti.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan endeks, gün içerisinde toparlanmaya çabalasa
da bunu sürdüremedi ve günü ve haftayı ekside noktaladı. Endekste
yaşanılan geri çekilmenin sürmesi durumunda 1.515 ve 1.495 destek
seviyeleri test edilebileceği gibi geri çekilme sonrasında tepki alımları
görmemiz durumunda ise 1.557 ve 1.565 direnç seviyelerini takip
edeceğiz
Destekler: 1.515 / 1.535 / 1.527
Dirençler: 1.557 / 1.565 / 1.575

Cuma günü Dünya genelinde endekslerde
satış baskıları ön plandaydı. Aşılama
programlarının hız kazanmasına rağmen
Çin'de uygulanmaya başlayan daha sıkı
karantina önlemleri, Avrupa’ya yavaş
seyredecek aşı sevkiyatları ve yeniden
canlanan koronavirüs vakaları, hızlı bir
ekonomik iyileşme umutlarını azaltırken bu
durum risk iştahının düşüşüne neden oldu.
Endekste 10 haftadan sonra haftalık
kapanış negatif oldu. ABD’de ise Trump’ın
azledilmesi ile ilgili süreç takip edildi. Bu
hafta Biden’ın yemin töreni gerçekleşecek.
ABD’de bu konu ile ilgili süren gerginlik
piyasalarda yakından izlenebilir. İçeride ise
TCMB faiz kararını en önemli gelişme
olacak. Faizde bir değişiklik beklemiyoruz
fakat açıklamalar fiyatlamalara etki edebilir.
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Günün Gelişmeleri
Şubat ayı vadeli endeks 30 kontratı
geçen haftanın son işlem gününü %1.81
düşüşle
1.669,50
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne hafif düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde negatif seyrini
sürdürdü ve günü ve haftayı ekside noktaladı. Kontrat yaşanılan geri
çekilmenin sürmesi durumunda 1.650 ve 1.635 destek seviyeleri test
edilebileceği gibi geri çekilme sonrasında tepki alımları görmemiz
durumunda ise 1.690 ve 1.698 direnç seviyelerini takip edeceğiz
Destekler: 1.650 / 1.635 / 1.612
Dirençler: 1.690 / 1.698 / 1.705

Kasım ayından bu yana yukarı yönlü
hareketlerin etkili olduğu kontratta
yükselen kanal içerisindeki hareketleri
izlemekteydik. Geçen son 5 işlem
gününde 1.725 seviyesini geçemeyen
endekste arka arkaya gelen satışlarla
Cuma kapanışı bu kanalın alt bandının
altında gerçekleşti. Yeni günde yurtdışı
piyasaların
fiyatlamasına
odaklı
hareketler takip edilecek. Endekste ve
kontratta gözlenen teknik göstergelerdeki
yüksek
seviyeler
nedeniyle
fiyatlamalarda
oluşabilecek
dalgalanmalara karşı dikkatli olmakta
fayda olduğunu düşünüyoruz. Haftanın
genelinde ABD’de Biden’ın görev
teslimini alması ve buna bağlı ABD’de
yaşanacak olası gerginlikler, virüs
gelişmeleri ve TCMB faiz kararı takip
edilecek önemli gelişmeler olacak.
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Günün Gelişmeleri:
Ocak ayı vadeli USDTRY kontratı geçen
haftanın son işlem gününü %1.28
yükselişle
7.5125
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde genel olarak yukarı yönlü bir
seyir izledi ve günü yükselişle tamamladı. Kontratta yukarı yönlü
hareketin sürmesi durumunda 7.55 ve 7.62 direnç seviyeleri söz konusu
olabileceği gibi 7.62 altında satış hareketinin görülmesi durumunda ise
7.4950 ve 7.45 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 7.4950 / 7.4500 / 7.4100
Dirençler: 7.5500 / 7.6200 / 7.6700

ABD'de yapılan ikinci tur senato
seçimlerini demokratların kazanması
sonrasında 89,20 seviyelerinden 90,70
seviyelerine yükselen dolar endeksi ile
yükselişe geçen dolar/TL kuru ve yakın
vadeli kontratta 7.50 TL'nin üzerini test
edilmişti. Dolar endeksindeki yükseliş
Cuma günü yeniden etkili olurken bu
durum kur tarafında da yukarı yönlü
hareketin görülmesine neden oldu.Bu
hafta TCMB faiz kararı Türk Lirası’nın
yönü açısından önemli olacak. Faiz
artıırm kararı beklemesek de enflasyon
konusunda yapılacak vurgu izlenecektir.
Ayrıca ABD’de yaşanacak gelişmelerle
oynaklığın artabileceği kontratta haftanın
ilk
işlem
gününde
piyasaları
etkileyebilecek haber akışlarını ve bu
haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini izlemeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Şubat ayı vadeli Altın kontratı, geçen
haftanın son işlem gününü %1.17
düşüşle
1.834,20
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlangıç yapan kontrat gün içerisinde de satış eğilimli
hareket etti ve günü ekside noktaladı. Kontratta geri çekilmelerin devamı
durumunda 1825 uzun vadeli trend desteği ve kırılırsa 1808 destek
seviyeleri test edilebileceği gibi tepki alımları yaşanması durumunda ise
1845 ve 1859 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1842 / 1835 / 1827
Dirençler: 1845 / 1859 / 1866

Geçtiğimiz hafta başında ABD'nin
Georgia eyaletinde yapılacak olan 2. tur
senato seçimleri öncesinde hızlı
yükseliş yaşayan sarı metalin seçimleri
demokratların kazanması sonrasında
ise sert değer kaybettiği takip edilmişti.
Dolar endeksinin 89,20 seviyelerinden
90,77 seviyelerine yükselmesi ve ABD
10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş Ons
Altın'da yaşanılan geri çekilmeyi
hızlandırırken düşüşler uzun vadeli
yükseliş trendinin desteğine doğru
yaklaşma dikkat çekiyor. Bu hafta
ABD’de yaşanacak gelişmeler ve
virüsle ilgili karanatina önlemleri başta
olmak üzere piyasaları etkileyebilecek
haber akışlarını ve bu haberlerin
fiyatlamalar
üzerindeki
etkilerini
izlemeyi sürdüreceğiz.
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JANTS: 18/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem
Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
YAPRK: 18/01/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem
Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
ANHYT: 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 1.684.083.167,65.-TL, hayat dışı
998.199,10.-TL olmak üzere toplam 1.685.081.366,75.-TL olarak gerçekleşmiştir.
AYGAZ: İnovasyon ve kurum İçi girişimcilik projesi olarak başlattığı süreci geliştirmek için bağlı ortaklığı Aykargo
altında kargo sektörüne adım attı.
TUPRS: Bağlı ortaklığı Tüpraş Trading ile petrol ürünleri ve ham petrol alımı için tedarik ve satış anlaşması yaptı.

