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KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ZAYIF SEYREDİYOR
Borsa Istanbul, dün yüzde 5,08 düşüşle 1.979,83 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 35,4 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks dün gün içi en yüksek 2.086,27 seviyesini görürken en düşük 1.979,83 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında
ABD’de Dow Jones yüzde 1,51 düşerken, S&P 500 yüzde 1,84; Nasdaq yüzde 2,60 düşüşle kapattı. Avrupa borsalarında ise,
FTSE 100 yüzde 0,63, CAC 40 yüzde 0,94 düşüş, DAX yüzde 1,01 yükseliş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir
seyir gözleniyor.
Küresel gelişmelere baktığımızda dün piyasaları etkileyen en önemli haber Rusya-Ukrayna gerginliğiydi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki,"Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceği bir aşamadayız." uyarısında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna ve Almanya'ya bir gezi gerçekleştireceğini anımsatan Psaki, Blinken'ın burada
Ukrayna-Rusya gerilimini azaltmak için görüşmelerde bulunacağını aktardı. Özellikle küresel borsaların tamamına jeopolitik
risklerden dolayı satışların hakim olduğunu söyleyebiliriz.
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, Ocak'ta 32,6 puan azalarak eksi 0,7 değerine geriledi.
Yurt İçi gelişmelere bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yavaş yavaş, kademeli şekilde kur da düşecek, faiz de aynı şekilde
düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak, 2023’e de zaten böyle gireceğiz. Döviz kurlarındaki oynaklığın azalmasından ve
istikrarın devamından memnunuz." açıklamasında bulundu. Diğer taraftan yüzde 26-33 seviyesinde rotatif kredi faizi uygulayan
bankalarda geçen haftanın son günlerinde başlayan ve bu hafta ile birlikte hızlanan yeni bir trend var ki o da ticari kredi faizlerinde
düşüş yaşanması. Bankacılık kaynakları, ticari kredi faizlerinde en az 200-300 baz puanlık indirimler olduğunu belirterek faizlerin
yüzde 20-24 seviyesine çekildiğine dikkat çekti.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında, İngiltere’de enflasyon ve ÜFE rakamları, Almanya enflasyon ve
ABD inşaat izinleri verileri takip edilecek. Bugün yurt içinde önemli veri akışı bulunmazken; yurt dışında İngiltere işsizlik oranı,
işsizlik hakları başvurusu, Almanya ZEW Ekonomik Güven endeksi verileri takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde %5,08 düşüşle 1.979,83 seviyesinde tamamladı. Endekste 3 hisse yükselirken 97 hisse düşüş
gösterdi. 35,37 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %4,49, sanayi endeksi ise %5,17 düşüş gösterdi.
Dün kapanışa doğru Rusya’nın her an Ukrayna’ya saldırabileceği endişesi endekste satış baskısı yarattı. Bugün taraflardan
gelecek açıklamalar endeksin yönü açısından belirleyici olabilir. Dünkü sert geri çekilmeyle birlikte 2.000 seviyesinin altına
sarkan endeks, bu seviyenin altında kalıcı olduğu takdirde aşağı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Bugün için ilk destek
bölgemiz olan 1.960 seviyesi takibimizde olacak. Bu seviyenin altına doğru hareketlerin gerçekleşmesi durumunda ise bugün
1.945 ve 1.925 seviyelerine doğru geri çekilmeler yeniden tepki alımları için izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise, 2.000 ve
2.015 seviyeleri test edilebilir.
Dirençler: 2.000 / 2.015 / 2.025
Destekler: 1.960 / 1.945 / 1.925
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Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 6,77 düşüşle 2.224,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en yüksek 2.389,25 seviyesini görürken en düşük ise, 2,184,50 seviyesini gördü. Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte
sert geri çekilen kontrat, akşam seansının kapanışına doğru biraz toparladı. Teknik olarak baktığımızda bugünkü geri
çekilmenin ardından RSI, MACD ve Momentum’un olumsuz sinyal verdiğini görüyoruz. Bugün için ilk destek bölgemiz olan
2.200 seviyesinin altına sarkmadığı sürece yukarı yönlü hareketler görülebilir. Bu seviyenin altına doğru hareketlerin
gerçekleşmesi durumunda ise bugün 2.185 ve 2.170 seviyelerine doğru geri çekilmeler yeniden tepki alımları için izlenebilir.
Yukarı yönlü hareketlerde ise, 2.225 ve 2.290 seviyeleri güçlü direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 2.250 / 2.275 / 2.290
Destekler: 2.200 / 2.185 / 2.170
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2020

Ocak ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %1,81 yükselişle 13,7386 seviyesinde tamamladı. En yüksek 13,7497 TL
seviyesini görürken en düşük 13,5031 TL seviyesini gördü. Rusya-Ukrayna gerginliği nedeniyle sınırlı bir yükseliş sergileyen
kontrat 13,50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. ABD tarafında Aralık ayı inşaat izinleri verisi, Türkiye tarafında ise yarın
açıklanacak faiz kararıyla ilgili açıklamalar takip ediliyor olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde
10 günlük hareketli ortalaması olan 13,85 ve 14,00 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde
13,60 ve 13,50 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
Dirençler: 13,85 / 14,00 / 14,13
Destekler: 13,60 / 13,50 / 13,35
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Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,22 düşüşle 1.817,05 seviyesinde tamamladı. ABD 10 yıllık
faizlerinin yüzde 1,875 seviyelerine kadar çıkması, kontratın jeopolitik risklerden kaynaklanabilecek yükselişini engelliyor.
Kontrat dün 1.807 dolar olan güçlü destek noktasına kadar geri çekilsede kapanışı 10 günlük ortalaması olan 1.816 seviyesinin
üzerinde yaptı. Kontratta MACD olumlu görünümünü korusada RSI ve Momentum’da yorulma sinyalleri devam ediyor.
Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.820 ve 1.823 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken
aşağı yönlü hareketlerde ise, 22 günlük hareketli ortalama olan 1.814 ve 1.810 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor..
Dirençler: 1.820 / 1.823 / 1.825
Destekler: 1.814 / 1.810 / 1.807
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ESCAR: Escar Turizm, bir araç ekspertizi şirketi kurulması için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verdi.
ISGYO: İş GYO, Anadolu Hayat Emeklilik mültisetindeki taşınması 130 milyon TL bedel üzerinden satın almaya
karar verdi.

