13 Ocak 2022

ABD ENFLASYONU PİYASALARI SARSMADI
Borsa Istanbul, dün yüzde 0,89 yükselişle 2.064,21 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 37 milyar TL olarak gerçekleşti.
Endeks dün gün içi en yüksek 2.074,76 seviyesini görürken en düşük 2.055,66 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında
ABD’de Dow Jones yüzde 0,11, S&P 500 yüzde 0,28; Nasdaq yüzde 0,23 yükselişle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100
yüzde 0,81, CAC 40 yüzde 0,75, DAX yüzde 0,43 yükseliş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir seyir gözleniyor.
ABD'de dün Aralık ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. Veriler Aralık ayında yıllık enflasyonun 1982'den bu yana en yüksek
seviyeye çıktığını gösterdi. ABD'de yıllık enflasyon beklentilere paralel olarak Aralık'ta yüzde 7 olarak kaydedildi. Aralık ayında
tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,6 arttı. Powell, faizlerin hangi ay itibarıyla artmaya başlayacağı konusunda işaret vermese
de bilançoyu küçültmeye bu yıl başlayacaklarını net olarak ortaya koydu.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de bugün açıklanan TÜFE verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, enflasyonun hemen her
gelişmiş ülkede ortaya çıkan küresel bir sorun olduğunu söyledi
Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun ocak sayısını yayımladı.
Raporda Tüketici harcamalarının Kovid-19 salgınında Omikron varyantının hızla yayılması öncesi istikrarlı bir hızla büyümeye
devam ettiğine işaret edilen raporda, çoğu bölgede son haftalarda yeni vaka sayılarının artmasıyla eğlence amaçlı seyahatlerde,
otel doluluklarında ve restoranlarda ani bir geri çekilme görüldüğü belirtilerek ABD genelinde ekonomik faaliyetin 2021'in son
haftalarında "ılımlı" hızda büyüdüğü kaydedildi.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında enflasyona dair açıklamalar yaptı. Erdoğan
kurda olduğu gibi enflasyondaki 'şişkinliği' ortadan kaldıracaklarını ifade etti ve Temmuz'da enflasyona ve şartlara bakarak
çalışanların durumunu yeniden değerlendireceklerini belirtti.
Diğer yandan sağlık gelişmeleri açısından önemli açıklamalar geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun tarama amaçlı
ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırdığını açıkladı. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere
yapılacaktır denildi. Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka tablosunu açıklandı. Son 24 saatte Türkiye'de 77 bin 722 kişinin daha testi
pozitif çıktı. 145 kişi hayatını kaybetti.
Bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ABD ÜFE rakamları takip edilecek.
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Endeks önceki işlem gününde %0,89 yükselerek 2.064,21 seviyesinde tamamladı. 37,34 milyar TL işlem hacminin oluştuğu
günde bankacılık endeksi %0,91, sanayi endeksi ise %0,67 yükseliş gösterdi. Powell’ın açıklamaları ve ABD TÜFE verisi
sonrası piyasalardaki olumlu havanın devam ettiği görülüyor. 2.000 seviyesinin üzerinde tutunmayı başaran endeksin 2.075
seviyesinin üzerine çıkmakta zorlandığı görülüyor. Endeksin 2.075 seviyesinin üzerinde kalıcı olduğu takdirde yukarı yönlü
trendin devamı gelebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerinde 2.075 ve 2.100 seviyeleri direnç
noktaları olarak karşımıza çıkarken düşüş yönlü olası bir eğilimde 2.045 ve 2.035 seviyeleri önemli destek noktaları olarak
karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 2.075 / 2.100 / 2.125
Destekler: 2.045 / 2.035 / 2.016
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Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,16 düşüşle 2.373,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem
günü en düşük 2.369,75 seviyesini görürken en yüksek ise, 2.415,25 seviyesini gördü. Pozitif açılan kontrat, günün ilerleyen
saatlerinde aşağı yönlü bir seyir izledi. Bu seyir dolardaki geri çekilmeyle birlikte akşam seansında da devam etti. Kontrat
dün 2.400 seviyesinin üzerini test etse de tutunmayı başaramadı. Teknik olarak baktığımızda 10 günlük hareketli ortalamanın
22 günlük hareketli ortalamaya yaklaştığı endekste MACD’de olumlu görünümünü koruyor. Bugün için ilk ve önemli direnç
seviyesi olan 2.400 üzerinde kalıcı olabilirse 2.420 ve 2.435 seviyeleri yeni hedefler olabilir. Bugün için ilk destek bölgemiz
olan 2.360 seviyesi takibimizde olacak. Bu seviyenin altına doğru hareketlerin gerçekleşmesi durumunda ise bugün 2.340
ve 2.325 seviyelerine doğru geri çekilmeler yeniden tepki alımları için izlenebilir.
Dirençler: 2.400 / 2.420 / 2.435
Destekler: 2.360 / 2.340 / 2.325
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2020

Ocak ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %1,93 düşüşle 13,7850 seviyesinde tamamladı. En yüksek 14,0504 TL
seviyesini görürken en düşük 13,7610 TL seviyesini gördü. Kapanışa doğru dolar kurundaki geri çekilmeyle birlikte gerileyen
kontrat, 13,75 TL seviyelerinden destek buldu. Bugün sabah saatlerinde dolar kurunun 13,40 TL seviyesinde olduğu göz
önünde bulundurulunca negatif bir açılış beklenilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde 13,85 TL’nin altına gerileyen
kontratta yukarı yönlü hareketin gerçekleşmesi durumunda kontratta 14,00 ve 14,13 direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası
satışların oluşması halinde ise geçmekte zorlandığı 13,65 ve 13,50 destek seviyeleri test edilmesi beklenebilir.
Dirençler: 13,85 / 14,00 / 14,13
Destekler: 13,65 / 13,50 / 13,35
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Şubat ayı ons altın vadeli kontrat dün yüzde 1,15 yükselişle 1.830,90 seviyesinde tamamladı. Powell’ın konuşması sonrası
yükselişe geçen kontrat, ABD’de TÜFE’nin yüzde 7 gelmesinin ardından yükselişine devam etti. Bu gelişmeler sonrası 1.830
dolar ile 6 Ocak tarihine kadar devam ettirdiği yukarı yönlü kanalın hemen altında kapattı. Kanala tekrar girmesi durumunda
yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenilebilir. Teknik olarak baktığımızda, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda
1.835 ve 1.837 Dolar direnç seviyeleri test edebilir. 1.830 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamaması durumunda ise, 1.825
ve 1.820 Dolar seviyeleri destek olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 1.835 / 1.837 / 1.840
Destekler: 1.825 / 1.820 / 1.817
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VBTYZ: Bir devlet kurumunun teknoloji şirketiyle 8,82 milyon TL değerinde sözleşme imzaladı.
ULUUN: Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş satın alımı sonrasında toptan ve parakende ürünler yapılanmalarının
entegrasyonu ve oluşturalacak sinerjinin maksimize edilmesi planlanmasıyla orta vadede şirket ölçeğinin büyümesi ve
katma değer yapısının iyileşmesi beklendiğinden, potansiyel ortaklık görüşmelerine ara verilmesine karar verildiğini
açıkladı.
DOBUR ve KRSTL payları 13/01/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/02/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna)
kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması",
"emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının
kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki
aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin
uygulandığı süre boyunca devam edecektir.
ERCB: Payları Borsa'da işlem gören Özbal Çelik Boru'nun bir kül halinde payları Borsa'da işlem görmeyen Erciyas Çelik
Boru tarafından devir alınmasına ilişkin pay dağıtım işlemleri 13.01.2022 tarihinde gerçekleştirilecek olup Erciyas Çelik
Boru payları bu tarihten itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

