0

..

10 Şubat 2021

ENDEKSLERİN GÖRÜNÜMÜ YUKARI OLMAYA DEVAM EDİYOR..
Dün global endekslerde yükseliş eğiliminin bir miktar hız kaybettiği gözlendi. ABD’de Nasdaq Salı günü yeni bir kapanış zirvesine çıksa
da yatırımcıların yüksek hacimli teknoloji hisselerinden 1,9 trilyon dolarlık ABD teşvik paketinden faydalanması beklenen diğer sektörlere
yönelmesiyle, endekslerin genelinde yaşanan hareketlerle arka arkaya altı günlük yükselişlerinden sonra yedinci günde bu eğilim
bozuldu. Teknoloji ağırlıklı endeks olan Nasdaq, Apple Inc, Amazon.com Inc ve Alphabet Inc'deki yükselişlerle seansın başında tüm
zamanların en yüksek seviyesine ulaşsa da devamında portföy dağılımındaki değişiminlerin ardından düşüşe geçti. ABD’de COVID-19
vakalarının sayısının düşmesi ve teşvik paketinin Kongre'de onaylanacağına dair beklentiler ile yatırımcılar riskli varlıklardan uzaklaşmayı
tetikleyecek önemli olumsuzluklar bulmakta zorlanıyor.
Avrupa hisseleri ise daha hızlı bir küresel ekonomik iyileşme umutları ve aşı uygulamalarına ilişkin tedirginliğin soğuma işaretleri
göstermesiyle desteklenen bir yükselişin ardından Salı günü düşüşle karşılaştı. Almanya DAX endeksi, ülke ihracatının Aralık ayında
Çin ve ABD ile güçlü ticarete dayandığını göstermesine rağmen% 0,3 düştü.
Tahvil yatırımcılarının ABD’nin gelecekteki enflasyonuna yönelik beklentilerinin 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının
ardından Fed’den ilk değerlendirme Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan’dan geldi. Kaplan, ekonominin toparlanması sürecinde
enflasyonda geçici bir hızlanmanın kendisini şaşırtmayacağını, Fed’in bu süreci yakından izleyeceğini söyledi. Kaplan, “İşsizlikte büyük
iyileşme göreceğiz ve enflasyona ait döngüsel elementlerin artması şaşırtıcı olmaz. Ama bunların kalıcı olacağını düşünmüyorum” dedi.
ABD ocak ayı tüketici enflasyonu verileri bugün saat 16:30’da açıklanacak. Ocak ayında yıllık %1,5 TÜFE artışı bekleniyor. Fed’in
yakından izlediği enflasyon göstergesi çekirdek PCE de halen %2 hedefinin oldukça altında seyrediyor. Bugün saat 22:00’de Economic
Club of New York etkinliğinde konuşma yapacak olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın konu hakkındaki değerlendirmeleri de takip
edilecek.
ABD’de enflasyonun beklenenden hızlı ve kontrolsüz şekilde yükselişe geçebileceği endişelerine karşın teşvik paketi iyimserliği, dünya
genelinde devam eden Kovid-19 aşılama süreci ile vakaların düşmeye başlamasının etkisiyle küresel borsalar bu sabah yükseliyor. Dün
aralıksız 5 günlük yükseliş serisini sonlandıran S&P 500 endeksi, vadeli işlemlerde toparlanıyor. Asya’da borsaların yükselişine Hong
Kong Hang Seng ile Çin CSI 300 öncülük ediyor. Ayrıca Tesla’nın $1,5 milyar dolar yatırım açıklamasıyla dün rekor kıran Bitcoin rekordan
dönse de 46 bin doların üzerinde işlem görüyor. BugünTÜİK saat 10:00’da Kasım 2020 dönemi iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
ABD vadelileri ve Asya endeksleri bu sabah pozitif tarafta hareket ediyor. Bu bağlamda endeksin de gün e yükselişle başlamasını
bekliyoruz.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi önceki günü %0.60
yükselişle 1.544 seviyesinde tamamladı. 37.1
milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %2.40, sanayi endeksi ise
%0.34 yükseliş yaşadı.

Teknik Analiz:
Endeks dün 1.545 direncinin üzerine geçse de kapanışı yine bu seviye altında
tamamladı. Endekste bugün 1.525 desteği 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

Dün güne yine yükselişle başlayan endeks
gün 1.552 seviyesi yakınına kadar
yükseldikten sonra tekrar geri çekildi ve
kapanışı 1.545 direnci altında tamamladı.
Yurtdışı borsalarda devam eden yükseliş
eğilimiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
Çarşamba günü için “bazı güzel açıklamalar
yapacağım” açıklamasının da desteğiyle
yukarı yönlü hareket etme eğilimini korudu.
Bankacılık endeksi dün gelen alımlarla günü
endeksteki yükselişe katkıda bulundu.
Yurtdışı borsalarda iyi gelen bilanço
sonuçları, aşı iyimserliği ve mali teşvik
beklentilerindeki güçlenme ile yaşanan
yükselişler dün bir miktar hız kaybetti.
Endeksin
yukarı
yönlü
eğiliminin
korunmasında buradan gelen desteğin etkisi
önemli olmaya devam edecek. Yeni günde
yurtdışı yükselişine devam ederse endekste
de yükselişin devamını bekleriz.
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Günün Gelişmeleri
Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü
%1.29
yükselişe
1.653
seviyesinde
tamamladı.
Yurtdışında Asya piyasalarında ve ABD
vadeli endekslerindeki yatay seyirle birlikte
kontratın güne hafif yükselişle başlamasının
ardından 1.655 seviyesine kadar yükselişler
yaşandı. Akşam seansında ise kısa süreli
geri çekilmeden sonra gün içi zirve
seviyelerinde seans tamamlandı.

Teknik Analiz:
Güne hafif yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde 1.655’e kadar
yükseldikten akşam seansında bu seviyelerde tutunmayı başardı. Kontratta
1.608 Fibo. 23.6 destek seviyeleri üzerinde tutunmanın sürmesi halinde
yükselişin devamı gelebilir. Bu durumda 1.655 direnci bugün takip edilecek.
Gün içinde 1.608 altına geçilebildiği takdirde ise 1.585-1.558 seviyelerine
doğru hareketlerin devamı gelebilir. 1.655 aşılırsa 1.680 ve 1.717 test
edilebilir.
Destekler: 1.608 / 1.585 / 1.558
Dirençler 1.655 / 1.680 / 1.717

Yurtdışı borsalarda mali teşvik ve aşı
gelişmeleri risk iştahına imkan vermeye
devam ediyor. Açıklanan şirket bilançolarının
da
beklentilerin
üzerinde
sonuçlar
getirmesinin ardından dün riskli varlıklarda
yukarı yönlü eğilim bir miktar zayıflasa da
görünüm değişmedi. ABD mali teşvik paketi
için beklentiler yükseldikçe riskli varlıklara
eğilim de artmaya devam
edebilir.. Kontratta
tassgggdgdgdgdg30
ise bu pozitif görünümle yukarı yönlü eğilimin
sürmesi beklenebilir.
Özellikle mali teşvik beklentilerine bağlı
gelişmeler ve açıklamalar hafta ortasında da
yakından izlenmeye devam edilecek.
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Günün Gelişmeleri:
Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem
gününü %0.28 düşüşle 7,1271 seviyesinde
tamamladı.
Türk Lirası’nın dün Dolar karşısında değer
kazancıyla 7.06 2020
seviyelerine kadar
gerilemesinden sonra Şubat 2018’den
gelen yükseliş trendi üzerindeki tutunması
sürüyor. Spot kur hafta başından bu yana
bu trend desteğinden tepki alımlarıyla
karşılaşıyor. Bu bağlamda sport kurda dün
7.12 seviyesi test edldi fakat bu yükselişin
devamının da gelmediği gözlendi.

Teknik Analiz:
Önceki güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde yukarı yönlü hareket
etse de bu eğilim kısa sürdü. Kontratta bugün tekrar aşağı yönlü hareketler
gözlenmesi durumunda 7.10 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.
Destekler: 7.1000 / 7.0500 / 7.0300
Dirençler: 7.1300 / 7.1700 / 7.2000

Genel olarak Türk Lirası’nın güçlü
duruşunun devam ettiği söylenebilir.
Dünkü spot kur hareketiyle kontratta da
yukarı yönlü 7.19 seviyesi yakınlarına
doğru bir eğilim gözlense de devamında
tekrar düşüş yönlü hareketler meydana
geldi.
Kontratta bugün ise yukarı yönlü hareketler
gözlenmesi durumunda bu eğilimin çok
güçlü olmayacağını düşünüyoruz. Bir
önceki günkü direnç seviyeleri yine
takibimizde olacak.
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Günün Gelişmeleri:
Altın kontratı, önceki işlem gününü %0.32
yükselişle
1.839,70
Dolar
seviyesinde
tamamladı.
Dün düşen dolar endeksi ve daha fazla ABD
mali teşviki umutları, enflasyon koruması
arayan yatırımcılar tarafından ons Altın’ın
çekiciliğini artırırken, Salı günü spot ons Altın
fiyatları bir haftanın en yüksek seviyesine
yükseldi.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlangıç yapan kontrat gün içerisinde ABD piyasalarında
tahvil faizlerindeki yatay seyir ve Dolar endeksinin geri çekilmesiyle seansı
yükselişle tamamladı. Yükselişin devam etmesi halinde 1.849 ve üzerine
geçilebilirse 1.860 direnç seviyeleri test edilebilir. Yükselişlerin 1.830 altında
kalması durumunda ise 1820 ve 1795 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1830 / 1820 / 1795
Dirençler: 1849 / 1860 / 1872

ABD milletvekilleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın
1.9 trilyon dolarlık COVID-19 yardım paketini,
Cumhuriyetçi’lerin
desteği
olmadan
Kongre'den geçirmek için bir bütçe taslağı ile
güçlendirdi. Bu gelişmeyle yasanın 15 Mart'tan
önce geçmesi muhtemel ve bu durum ons Altın
için artan enflasyon beklentileriyle yükselişin
devamını getirebilir.
Bu bağlamda dün kontratta da yukarı yönlü
hareketlerin yaşandığı gözlendi. Bugün bu
beklentilere dayalı olarak yukarı yönlü eğilimin
devamı beklenebilir.
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DAGHL.E ve HATEK.E paylarında 10/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/02/2021 tarihli işlemlere (seans
sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
VAKBN: Konsolide olmayan finansal sonuçlarına göre 2020 yılında toplam 699 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı. Nakdi ve
gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye toplam 523 milyar TL destek sağlayan VakıfBank, yılın aynı döneminde
elde ettiği 6 milyar 439 milyon TL brüt karından 1 milyar 429 milyon TL vergi karşılığı ayırarak, 5 milyar 10 milyon TL net
kar elde etti.
KARSN: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı otobüs ihalesinde en avantajlı ikinci teklifi verdi. Şirket
konu ile ilgili hukuki yollara başvuracağını açıkladı.
GSDHO: Hava taşımacılığı alanında faaliyet göstermek üzere yeni kurulacak olan 25 milyon TL sermayeli GSD Havacılık
Anonim Şirketi'ne, %50 pay ile iştirak edilmesine karar verildiğini açıkladı.

