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RİSKLİ VARLIKLAR UZUN ARADAN SONRA SATIŞLA KARŞILAŞTI PEKİ DEVAMI GELECEK mi?

Pfizer-BioNTech aşı üretimi hedefini 2 milyar doza çıkardı. Pfizer Inc. ve BioNTech SE, mRNA teknolojisiyle geliştirdikleri Kovid-19
aşının 2021 yılındaki üretim kapasitesini 2 milyar doz aşıya yükselttiğini açıkladı. BioNTech Pazartesi günü yaptığı bir sunumda,
ortakların küresel çapta ülkeler tarafından talep edilen doz miktarlarını yönetmeyi amaçladıklarını ve şirket ortaklarının hedeflenen
2 milyar dozluk üretim kapasitesinin yarısından fazlasını taahhüt ettiklerini söyledi. Sunuma göre, Almanya'nın Marburg kentinde
Şubat ayı sonunda faaliyete geçmesi beklenen yeni bir üretim tesisi, yılda 750 milyon doz üretebilecek. 2021 yılı için önceki üretim
hedefi 1,3 milyar doz olarak kaydedilmişti.
Biden CIA direktörü adayını belirledi. ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden Merkezi İstihbarat Ajansı (CIA) direktörlüğüne Eski
Büyükelçi William J. Burns’ü aday gösterdi. 33 yıllık bir kariyer diplomatı olan Burns, Demokratların ve Cumhuriyetçilerin
hükümetlerinde birçok ulusal güvenlikle ilgili pozisyonda görev yapmıştı. “Burns, insanlarımızı ve ülkemizi güvenli tutmak üzerine
dünya çapında deneyime sahip olan örnek bir diplomat.” diyen Joe Biden, yeni direktör adayı ile istihbaratın siyaseten taraf
olmaması gerektiği konusunda aynı fikirde olduklarını belirtti.
ABD Başkanı Trump'ın başkanlık emrine uyum için adımlarını hızlandıran ABD'li bankalar Hong Kong'da arz edilen Çin bağlantılı
500 ürünü listeden çıkarıyor. ABD'nin Çin ordusu ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği şirketlere yönelik yaptırımların etkisi giderek
genişliyor. Bankalar ve fon yöneticileri Başkan Donald Trump'ın uygulanmaya başlanan ve yeni yatırımları engelleyen
kararnamesine uyum sağlamak için hızlı adımlar atıyorlar. Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley ve JPMorgan Chase & Co.
Hong Kong'da 500 yapılandırılmış ürünü listelerinden çıkaracak. Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.'ye göre Hong Kong,
sayısı 12 bini aşan kontratlar ile bu tarz ürünler için dünyanın en büyük piyasasına ev sahipliği yapıyor. Piyasadan çekilen ürünler
arasında Hang Seng Endeksi, Hang Seng Çin Şirketleri Endeksi'nde işlem gören varantlar ile istendiğinde kullanılabilen yukarı ve
aşağı yönlü kontratlar, ayrıca China Mobile Ltd. kontratları da bulunuyor.
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni aşıyla yükseldi. Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten
yapılan açıklamaya göre, Aralık 2020’de eksi 2,7 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 4 puanlık artışla
1,3 puana yükselerek, son 11 ayda ilk kez sıfırın üzerine çıktı. Beklenti, endeksin 0,7 puana yükselmesi yönündeydi. Yatırımcıların
gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, aşının uygulanmasının ekonomik faaliyetlerin toparlanmasını
destekleyeceği ümidiyle 29,3 puandan 33,5 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Mevcut Durum Endeksi de
eksi 30,3 puandan eksi 26,5 puana çıkarak, Mart 2020’den beri en yüksek seviyesine ulaştı. Sentix’in açıklamasında, ekonomik
faaliyet üzerindeki geniş kapsamlı kısıtlamalar göz önüne alındığında güven endeksindeki yükselişin “şaşırtıcı” olduğu vurgulanarak,
“Kovid-19'a karşı daha fazla aşının onaylanmasıyla, yatırımcılar aşılama stratejisinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini ve
dolayısıyla ekonomik ve kişisel özgürlüğe dair kısıtlamalarının tamamen sona ermesini bekliyorlar.” ifadesi kullanıldı.
ABD vadelilerine ve Asya endekslerine baktığımızda yatay bir seyrin devam etiğini izliyoruz. Endeksin de güne yatay bir başlangıç yapması
muhtemel görünüyor.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın ilk işlem gününü
%0.29 düşüşle 1.536,19 seviyesinde
tamamladı. 38 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%2.6 düşerken, sanayi endeksi ise %8.84
değer kazandı.

Teknik Analiz:
Güne yatay başlayan endeks, gün içerisinde 1.557 seviyesini aşmayı
denese de gün ortasından sonra gelen satışlarla günü ekside noktaladı.
Endekste düşüşün sürmesi halinde 1.520 ve 1.505 destek seviyeleri test
edilebileceği gibi olası özellikle 1495’den gelebilecek tepki alımlarına
bağlı olarak yükselişler görmemiz durumunda ise 1.550 ve 1.560 destek
seviyeleri söz konusu olabilir.
Destekler: 1.520 / 1.505 / 1.495
Dirençler: 1.550 / 1.560 / 1.575

Haftanın ilk işlem gününe küresel piyasalar
moralsiz başladı. Aşı gelişmelerine karşın
artmaya devam eden koronavirüs vakaları
endişe yaratmaya devam ederken diğer
yandan ABD’de yükselen tahvil faizleriyle
Dolar’da oluşan yükseliş eğilimi riskli
varlıkların satışlarıyla birlikte gözlendi.
Daha yüksek miktarlı teşvik beklentileri
Biden ile birlikte artmış olsa da ABD’de 6
Ocak’taki Senato baskını sonrası kaos
ortamı devam ediyor. Faizlerdeki yükseliş
ve salgın gelişmeleriyle birlikte bu kanatta
yaşanacak olası gerilim artışları riskli
varlıklardan çıkışların sürmesine neden
olabilir. Endekste 10 haftadır devam eden
yükselişte ise dış piyasaların fiyatlamasına
bağlı
olarak
dün
yaşanan
kısmi
düzeltmenin devamı meydana gelebilir.
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Günün Gelişmeleri
Şubat ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın ilk işlem gününü %0.87 düşüşle
1.701 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne düşüşle başlayan ve gün içerisinde satış eğilimli seyreden kontrat
günü de ekside noktaladı. Kontratta düşüş hareketinin sürmesi halinde
1.680 ve 1.650 destek seviyelerini takip edeceğiz. Oluşabilecek tepki
hareketine bağlı yükseliş eğilimi oluşması durumunda ise kontratta 1.735
ve 1.750 direnç seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.695 / 1.687 / 1.680
Dirençler: 1.735 / 1.750 / 1.765

Haftanın ilk işlem gününe küresel
piyasalar
moralsiz
başladı.
Aşı
gelişmelerine karşın artmaya devam
eden koronavirüs vakaları endişe
yaratmaya devam ederken diğer yandan
ABD’de yükselen tahvil faizleriyle
Dolar’da oluşan yükseliş eğilimi riskli
varlıkların satışlarıyla birlikte gözlendi.
Daha yüksek miktarlı teşvik beklentileri
Biden ile birlikte artmış olsa da ABD’de 6
Ocak’taki Senato baskını sonrası kaos
ortamı devam ediyor. Faizlerdeki yükseliş
ve salgın gelişmeleriyle birlikte bu
kanatta yaşanacak olası gerilim artışları
riskli varlıklardan çıkışların sürmesine
neden olabilir. Kontratta dün 1.720-1.725
seviyelerinde
dirençle
karşılaşıldığı
gözleniyor. Bugün ise dış piyasaların
fiyatlamasına bağlı olarak dün yaşanan
kısmi düzeltmenin devamı meydana
gelebilir.
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Günün Gelişmeleri:
Ocak ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın ilk işlem gününü %1.98
yükselişle
7.5564
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde bu hareketini sürdürdü
ve günü yükselişle noktaladı. Kontratta yukarı yönlü hareketlerin devamı
durumunda 7.61 ve 7.65 direnç seviyeleri söz konusu olabileceği gibi
Dolar’da satış baskısının devamıyla geri çekilme yaşanması durumunda
ise 7.50 ve 7.46 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 7.5000 / 7.4600 / 7.4200
Dirençler: 7.6100 / 7.6500 / 7.6700

Gelişmekte olan ülkelerin çoğu hafta
başlangıcına Doalr’a karşı değer
kayıplarıyla başladı. Dolar’da dün gelen
talebe bağlı olarak yükseliş eğilimi
sürerken GOÜ ülkeleri arasında Türk
Lirası para biriminin değer kaybında ön
plana çıktığı gözlendi. Dolar’da bir
yandan artan koronavirüs vakaları bir
yandan yeni teşvik beklentileri ve artan
ABD faiz getirileri yukarı yönlü
hareketlerin oluşmasına neden oldu.
Yurtiçinde ise dün beklentilerden yüksek
4.06 milyar Dolar olarak açıklanan cari
açık da Türk Lirasının zayıflamasında
etken
oldu
denilebilir.
Yabancı
yatırımcıların satışlarıyle zayıf bir gün
geçiren türk Lirası için şimdilik yüksek
oranlı bir değer kaybı beklemiyoruz. Bu
bağlamda kontratta da yükselişler sınırlı
kalabilir.
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Günün Gelişmeleri:
Şubat ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
ilk işlem gününü %0.27 yükselişle
1.853 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Geçen güne yükselişle başlangıç yapan kontrat gün içerisinde dalgalı
hareket etti ve günü hafif yükselişle noktaladı. Kontratta geri çekilmelerin
devamı durumunda 1835 ve 1820 destek seviyeleri test edilebileceği gibi
gün içinde tepki alımları yaşanması durumunda ise 1865 ve 1885 direnç
seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1835 / 1820 / 1805
Dirençler: 1865 / 1885 / 1895

Güne tepki yükselişiyle başlayan ons
Altın kontratı devamında Dolar’daki
güçlenme etksiyle birlikte yeniden
düşüş eğilimine girdi ve 1.832,65
seviyesine kadar geriledi. Buradan
tepki alan kontratta Dolar’ın ve tahvil
faizlerindeki yükselişin etkisi oluyor.
Düşüşler gözlense de vaka sayılarında
devam eden yükseliş ve ABD’de
yaşanan olaylar neticesinde güvenli
varlık olarak Altın tercih edileye devam
edebilir. Ayrıca yeni teşvik beklentilerini
de hesaba katmak gerekiyor. Bu açıdan
kontratta da yaşanan kimi düşüşlerin
şimdilik kısa vadeli olabileceğini
düşünüyoruz.
İlerleyen
dönemde
enflasyon beklentilerindeki yükseliş
sürecek olursa bu durum spot ve vadeli
ons altın fiyatlarının yükselişine imkan
verebilir.
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TGSAS: 12/01/2021 tarihinden itibaren1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı"
ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
TCELL: Ziraat Bankası'nın yurt dışında mukim bir şirkete kullandırdığı kredinin Şirket tarafından kullanılmadığını
bildirdi.
PGSUS: Aralık ayında yolcu sayısı yıllık yüzde 65 azalarak 950 bin oldu. Aynı dönemde doluluk oranı yüzde 74,1 ile
geçen yıl aynı ayın 13,5 puan altında gerçekleşti. Yılın tamamında yolcu sayısı yüzde 52 düşüşle 14,71 milyon,
doluluk oranı 8,4 puan düşüşle yüzde 80,2 oldu.
VERUS: Yazılım sektöründe faaliyet gösteren 1.100.000 TL ödenmiş sermayeye sahip Vektora Bilişim Teknolojileri
A.Ş.'ye tahsisli sermaye artırımı yöntemi ile (%35) ve mevcut ortaktan pay alımı yöntemi ile %25 olmak üzere toplam
1.015.500 adet pay için 28.250.000 TL karşılığında %60 oranında ortak olunduğunu açıklamıştır.

