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HAFTA BİTERKEN RİSKLİ VARLIKLARDA TEPKİ ALIMLARI DEVAM EDECEK mi?

Dün yurtiçi piyasalar açısından takip edilen önemli gelişme yılın ilk TCMB enflasyon raporuydu. TCMB Başkanı Ağbal, "Enflasyonun
2021 sonunda %9,4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sonunda %7'ye, 2023 sonunda ise orta vadeli hedef olan %5 seviyesine
gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz." dedi. Ağbal ayrıca 2021 yılı gıda fiyat tahmini %10,5'ten %11,5'e çıkarıldığını
açıkladı. Açıklamalarının devamında Ağbal fiyat istikrarı vurgusuna devam etti. Ağbal, "Para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı
duruşumuz enflasyonda yüzde 5 hedefine kadar uzun bir süre kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.Ayrıca son dönemde
dile getirilen faiz indirim beklentilerine ilişkin olarak da "Faiz indirimlerine dönük bir gündemin konuşulmasının henüz çok erken
olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından Türk Lirası’nın Dolar karşısında değer kazandığı
gözlendi. Gün kapanışında kurun 200 günlük hareketli ortalamasının altına tekrar geçiş yaptığı gözlendi. Bunun dışında TCMB’nin
Ocak ayı Para Politikasi Kurulu toplantı özetinde yıllık enflasyonun birkaç ay daha yukarı yönlü seyredebileceği belirtildi.
TCMB tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri sonuçlarına göre ise yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Ocak haftasında 33.4
milyon dolarlık net tahvil alımı yaparken, hisse senetlerinden 117.7 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirdi. Aynı dönemde yurt içi
yerleşiklerin Döviz mevduatı 763 milyon dolar artışla 236.1 milyar dolara yükseldi. Döviz mevduatı gerçek kişilerde 246 milyon dolar,
tüzel kişilerde 517 milyon dolarlık artış kaydetti.
Dün yurtiçinde takip edilen bir başka veri ise TUİK’in açıkladığı Ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi sonuçlarıydı. Ekonomik
güven endeksi 2020 Aralık ayında 94,7 iken, 2021 Ocak ayında %1,6 artarak 96,2'ya yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış,
tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
ABD tarafında ise 4.çeyrek GSYH verisi takip edildi. ABD ekonomisi 2020'nin üçüncü çeyreğinde rekor seviyede büyümesinin
ardından son çeyrekte ılımlı büyüme kaydetti. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ekonomi yıllıklandırılmış olarak %4 büyüdü.
Salgın etkisi nedeniyle darbe yiyen ABD ekonomisi ilk iki çeyrekteki kötü performanslarının ardından yılın üçüncü çeyreğinde yüzde
33.4 ile tarihi büyüme kaydetmişti. Fakat son aylarda koronavirüs vakalarında görülen artış, karantina önlemlerini de yeniden
gündeme getirmişti ancak tatil sezonu alışverişleri ve ılımlı seyreden işe alımlar ekonomiyi destekledi. Ayrıca ABD'de haftalık işsizlik
maaşına başvuruların sayısı geçen hafta azalarak 847 bine gerilese de yüksek seyrini sürdürdü. Bu rakam son üç haftanın da en
düşük seviyesi olarak belirlendi.
Avrupa hisse senetleri Perşembe günü Wall Street hisselerindeki sıçrama, havayolları şirketlerinin kazançları ve iyimser bilanço
sonuçlarının piyasalardaki kayıpların tersine dönmesine yol açması nedeniyle yükselişle kapadı.
Piyasalarda salgına bağlı gelişmeler kapsamında aşı konusunda Avrupa, İngiltere ve ABD arasında tedarik konusundaki gelişmeler
tedirginlik yaratmaya devam edebilir. Bu nedenle önümüzüdeki günlerde bu konuya ilişkin gelişmeler yakından izlenmeye devam
edeilecektir.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi önceki işlem gününü %2.13
düşüşle 1.498,32 seviyesinde tamamladı. 35,3
milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde
bankacılık endeksi %2.02, sanayi endeksi ise
%3.27 yükseldi.
Çarşamba günkü sert satış hareketlerinden
sonra dünkü açılış sonrası gelen satışların
ardından endeks TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın
enflasyon sunumu sonrası açıklamalarında
enflasyonda %5 hedefine ulaşana kadar
ihtiyatlı para politikası duruşunun korunacağı ve
gerekirse
ek
sıkılaştırma
yapılacağını
vurgulaması ile gelen alımlarla yönünü yukarı
çevirdi.

Teknik Analiz:
Güne satışlarla başlayan kontrat gün içerisinde toparlandı ve günü 1.500
seviyesinin hemen altında tamamladı. Endekste yükselişin trend direnci
bugün de sürmesi durumunda 1.508 ve 1.525 direnç seviyeleri test
edilebileceği gibi 1.508 altında tutunma ile geri çekilme hareketleri olması
durumunda 1.465 yine izleyeceğimiz destek seviyesi olacak. Altına
geçişte 1.440 ve 1.415 seviyeleri yine takip edilecek.
Destekler: 1.465 / 1.440 / 1415
Dirençler: 1.508 / 1.525 / 1.540

Yurtdışı piyasalarda da yaşanan satışların
ardından dün toparlanma eğilimleri öne çıktı.
ABD'de endeksler beklentilerden iyi gelen
makroekonomik verilerin etkisiyle yükselişl
yaşarken, Avrupa hisse senetleri Wall Street
hisselerindeki
sıçrama,
havayolları
şirketlerindeki kazançlar ve iyimser görünüm
sunan bilanço raporları piyasalarda yaşanan
kayıpların tersine dönmesine yol açması
nedeniyle yükselişle kapadı. Bugün yurtdışı
piyasalarda olumlu hava devam ederse
endekste 1.500 üzeri kapanış gerçekleşebilir.
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Günün Gelişmeleri
Şubat ayı vadeli endeks 30 kontratı önceki
işlem gününü %0.25 yükselişle 1.604,50
seviyesinde tamamladı.
Çarşamba günü yaşanan sert satış
dalgası sonrası dün hem iç piyasalarda
hem de yurtdışı piyasalarda düşüşlere
karşı tepki hareketleri ön plana çıktı.
Gelen verilerle de desteklenen ABD
endeskeri yükselişi gün kapanışına kadar
devam ederken Avrupa’da ise gelen
bilanço bazlı veriler yükselişi destekledi.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde 1.563’e kadar düşüşten
sonra gelen tepkiyle yükselişe geçti. Kontratta 1.607 Fibo. 23.6 direnci
altında kalınması durumunda aşağı yönlü eğilim baskın kalmaya devam
edebilir. Bu durumda 1.560 ve 1.545 test edilebilir. 1.607 üzerine
geçilebildiği takdirde 1.621 ve 1.637 seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.560/ 1.545 / 1.529
Dirençler 1.607 / 1.621 / 1.637

Endeks
bu
gelişmelerden
olumlu
etkilenerek TCMB başkanı Ağbal’ın
yorumlarından da destek bulmasıyla tepki
yükselişini 1.500 seviyesine kadar
yaklaştırdı. Bu bağlamda kontratta da
yukarı yönlü hareketler kapamnışa kadar
devam etti.
Haftanın son işlem gününde yurtdışı riskli
varlıklara ilgi devam ederse ndeks ve
kontratta da yukarı yönlü eğilimin devamı
beklenebilir.
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Günün Gelişmeleri:
Ocak ayı vadeli USDTRY kontratı önceki
işlem gününü %0.54 düşüşle 7.3600
seviyesinde tamamladı.
Türk Lirası dün Doalr karşısında değer
kazandı.
Bu
kazanımda
TCMB’nin
enflasyon raporu ardından TCMB başkanı
Naci Ağbal’ın
uygulanan sıkı para
politikasının
sürdürüleceğine
yönelik
mesajlarını yinelemeri etkili oldu.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde yönünü aşağı çevirdi.
Kontratta aşağı yönlü hareketlerin devamı durumunda 7.34 ve 7.30
destek seviyeleri söz konusu olabileceği gibi 7.4260 üzerinde yükseliş
hareketinin görülmesi durumunda ise 7.45 ve 7.50 direnç seviyelerini
takip edeceğiz.
Destekler: 7.3400 / 7.3000 / 7.2700
Dirençler: 7.4260 / 7.4500 / 7.5000

Ağbal yaptığı basın toplantısında fiyat
istikrarı vurgusuna devam etti. Ağbal, "Para
politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşumuz
enflasyonda yüzde 5 hedefine kadar uzun
bir süre kararlılıkla sürdürülecektir"
ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte son günlerde Türkiye
hakkında olumlu gelen açıklama ve
raporlar da Türk Lirası’nın kuvvetli
kalmasında etken oluyor. Dün ayrıca
Dolar’ın da riskli para birimleri karşısında
değer kaybettiği gözlendi. Bu görünümle
birlikte kontratta da geri çekilmeler
gözlendi. Genel görünüm göre Türk Lirası
güçlü kalmaya devam edebilir.
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Günün Gelişmeleri:
Şubat ayı vadeli Altın kontratı, önceki
işlem gününü %0.07 düşüşle 1.844,55
seviyesinde tamamladı.
Yatırımcıların ABD Doları’nın göreceli
olarak 90.00 seviyesi üzerindeki
tutunmasını dikkate alması ve FED’in
ekonomik toparlanmanın yavaş gidişatı
konusundaki
endişelerini
dile
getirmesinin ardından Perşembe günü
Altın fiyatları zayıf bir seyir izledi.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlangıç yapan kontrat gün içerisinde ABD piyasalarında
FED kararları, Biden’ın teşvik beklentileri ve virüs gelişmeleriyle günü
hafif düşüşle tamamladı. Yükselişin oluşması halinde 1865 ve
geçilebilirse 1875 direnç seviyeleri test edilebilir. Düşüşlerin yeniden
oluşmsı durumunda ise 1835 ve 1825 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1835 / 1825 / 1816
Dirençler: 1865 / 1875 / 1882

FED toplantısının altın üzerinde olumlu
bir
etkisi
olmadığı
gözleniyor.
Toplantıdan önce ve sonra Dolar, finans
piyasalarındaki
diğer
endişeler
nedeniyle güvenli bir liman olarak talep
gördüğü için tutunurken bu durum Altın
fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Bu
bağlamda spot Altın gerilerken kontratta
da hafif de olsa kapanış negstif tarafta
oldu.
Genel görünümde Altın fiyatları için
orta-uzun vade için yukarı yönlü
beklentimizi koruyoruz.
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ACSEL.E ve SEKUR.E paylarında 29/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/02/2021 tarihli işlemlere
(seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
SNKRN: bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri ile Çekino Savunma friması arasında 3,0 milyon TL bedelli
sözleşme imzalandı.
ORGE: Ataköy-İkitelli Metro Projesinde İkitelli Bahariye arası iki istasyon ile sınırlı Tünel Genel Elektrik İşlerine ilişkin
sözleşme imzaladı.

